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In luna februarie
'.ș

I

■ a w ■■ Jiului 
demonstrat că 

pot crește producția și 
îndeplini prevederile de plan 

• Șase întreprinderi miniere — Lonea, Petrila, 
Dîija. Lupeni, Uricani și cariera Cîmpu lui Neag — 
au raportat îndeplinirea și depășirea prevederilor de 
plan pe luna februarie, totalizînd un plus de aproa
pe 23 600 tone de cărbune. 9 Din vestul bazinului 
carbonifer s-au extras suplimentar peste 12 500 tone 
de cărbune cocsificabil. ® Cea mai mare producție 
suplimentară pe luna februarie — plus 9 751 tone 
de cărbune — au extras-o minerii de la Petrila.

Rezultatele 
minerii Văii 
majoritatea 
pilor miniere

obținute de depășit sarcinile planifi- 
Jiului, de 
întreprinde- 
în luna fe

bruarie sînt o confirmare 
vie a eficienței măsurilor 
stabilite dc Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.C.K. cu cadre de con
ducere. specialiști și mun
citori din industria mi
nieră și geologie, măsuri 
discutate și adoptate de 
colectivele de muncă de 
la minele noastre și a- 
daptate condițiilor speci
fice fiecărei întreprinderi 
miniere. Majoritatea uni
tăților miniere și-au rea
lizat și depășit prevede
rile de plan stabilite pen
tru' luna februarie. Ulti
ma zi a lunii a fost una 
dintre cele mai rodnice 
zi a anului in care șapte 
întreprinderi miniere au

V- _ ____________________

cate, Combinatul rapor- 
tind, la nivelul Văii, o 
depășire de aproape 1700 
tone de cărbune.

Plusurile înregistrate 
de minele Lonea, Petri'a, 
D.lja, Lupeni, Uricani și 
cariera Cîmpu lui Neag 
sînt cuprinse între 9 754 
t.-ne de cărbune la mina 
Petiila și 70 de tone la 
mina Dîija.

Succesele înregistrate 
de minele amintite sînt o 
dovadă elocventă că mi
norii, toți oamenii mun
cii. au înțeles adevărata 
valoare a măsurilor adop
tate și, mai mult decît a- 
tît, nu au precupețit nici 
un efort pentru valorifi-

Dorin GIIEȚA
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Situația realizărilor 
pe luna februarie 

(în procente)
I.M. Lonea 

Petrila 
Dîija 
Livezeni 
Aninoasa 
Vulcan 
Paroșeni 
Lupeni 
Bărbăteni 
Uricani

I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
Cariera Cîmpu lui Neag 
C.M.V.J.

101,2
110,2
100,1

76,0
75,5
96,0
76,8

102,8
74,2

101,0
128,1
95,0
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Lăcătușul Ecaterina 
Nislor, muncitoare frun
tașă a atelierului de 
ventile de Ia S.S.II. Vul
can, apreciată pentru 
calitatea lucrărilor exe
cutate.

Foto : Șl. NEMECSEK
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Cenaclul „Flacăra”

timpii: a versului
si muzicii
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Una din formațiile de lucru fruntașe ale sectorului XI de la mina Petrila 
este și cea condusă de minerul Ioan Pop. Foto : Cristian ȘTEFAN

Minerii-tehnicieni
oameni „obișnuiți”

împreună cu Gheorghe 
Hălăucă, șeful sectorului 
II de la I.M. Lupeni, co- 
borim cu colivia pe pu
țul orb 21 la orizontul 
480. Ne îndreptăm spre 
abatajele în care muncesc 
minerii din brigăzile 
conduse de Marin Tur- 
neanu și Dumitru Boboc. 
Din spusele ing. Titus 
Costache, directorul I.M. 
Lupeni. aflasem în prea
labil că la sectorul II au 
fost extinse lucrările de 
mecanizare, în ciuda unor 
dificultăți impuse de ză- 
eămînt.

| nainte de intrarea
I in abataj, îl intîl- 
" aim pe maistrul 

loan Apricopoaie, care 
prezintă raportul șefului 
de sector. Aflăm că 
schimbul a fost făcut „la 
fața tecului". Pe galei ia 
de legătură dintre ori
zontul 480 și sectorul I, 
facem un popas la locui 
de muncă al brigăzii lui 
Iosif Petok. Minerii bri
găzii tocmai atacau o no
uă lucrare de pregătire. 
Intrăm apoi în galeria în 
pregătire în culcușul stra-

tutui III, unde lucrează 
Dumitru Boboc cu ortacii. 
Deși trecuse schimbul I, 
el a mai rămas „pină 
pornește combina". De 
ce ? „Păi, au trebuit 
schimbate niște cuțite la 
combina PK. 
să văd dacă 
să scap de-o 
se destăinuie 
brigadă.
wim.iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiii

7 și vroiam 
merge bine, 
grijă" — ni 
șeful de

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER
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emarcăm un fapt 
pre- 

cuRemarcăm u; 
neobișnuit in 
gătirile dotate 

locul benzii 
este mon- 
crațer, care 

solidar

combină : in 
transportoare 
tat un fel de 
glisează, alunecă 
cu combina și suspendat 
în lanțuri pe o șină mo- 
norai sub tavan, 
explicații de 
brigadă și de 
sector. Aflăm 
demn de a fi 
experiență pozitivă pentru 
alți mineri care lucrează 
în condiții similare, adică

la Lupeni
pe strate cu înclinare 
mare. înainte de această 
„adaptare" a crațerului, 
cărbunele tăiat cu combi
na nu putea fi evacuat 
rapid din frontul de lu
cru, datorită înclinării 
prea mari, minerii fiind 
nevoiți să lopăteze mereu. 
Acum însă cărbunele 
curge spre crațerul de 
la baza galeriei fără o- 
prire. Autorul acestei ra
ționalizări — maistrul 
Gheorghe Stoichin. Pentru 
a demonstra utilitatea ei 
șeful de schimb Gheorghe 
Dicher pornește combina. 
Tînărul miner 
Sabătt privește cu 
dent interes 
rea acesteia.

rînd am ii 
abatajul î:

Gheorghe 
evi- 

funcționa-

Cerem 
la șeful de 
la șeful de 
un fapt 
reținut, ca

intrat în 
în care 
minerii din 

brigada lui Turneanu, am 
crezut la început că 
tem intr-un suitor. In 
tea de sus, abatajul 
o înclinare, pe strat, 
circa 35 de grade și

Viorel STRĂUJ

muncesc

sîn- 
par- 
are 
de 

o

(Continuare în pag. a 2-a)

(
ț 
ț

In căminele de nefamiliști

Condiții tot mai bune 
de odihnă

La sediul I.A.C.C.V.J. Pe
troșani a avut loc o cons
fătuire cu toți factorii ca
re se ocupă de crearea con
dițiilor cît mai prielnice 
de locuit în căminele de 
nefamiliști din Valea Jiu
lui. Inițiată de Consiliul 
municipal al sindicatelor, 
la consfătuire au participat 
reprezentanți ai I.A.C.C.V.J., 
președinți ai comitetelor 
de sindicat, secretari ai 
comitetelor U.T.C. de la 
unitățile miniere, admi
nistratori de cămine, di
rectori de cluburi din lo
calități, ptecum și lucrători 
ai judecătoriei Petroșani și 
ai organelor sanitare mu
nicipale.

S-au supus dezbaterii 
probleme cu privire la 
gospodărirea bunurilor din 
dotarea căminelor de nefa
miliști, intensificarea acțiu
nilor cultural-educative cu 
tinerii, creșterea simțului 
civic, gospodăresc față de 
climatul familial ce trebu
ie să-l aibă căminele de 
nefamiliști. In urma cons
fătuirii a fost adoptat un 
program de măsuri care 
privește dotarea în conti
nuare a căminelor cu ma-

și recreere
terial 
frumusețarea 
lor acestora și amenajarea 
teienurilor de sport, 
verzi etc., precum și 
seamă de acțiuni 
să aducă un adevărat re
viriment in viața cămine
lor de nefamiliști din Va
lea Jiului. (C. Buzescu)

cultural-sportiv, in-
exterioarc-

zone 
o 

menite

In ultima zi a iernii, Ce
naclul „Flacăra" al tine
retului revoluționar, a 
umplut, ca o orchestră 
simfonică, scena Casei de 
cultură din Petroșani. Dar 
numeroșii săi membri nu 
erau întorși cu fața către 
un presupus dirijor, ci că. 
tre un public care, ca 
pretutindeni, nu a rămas 
dator, atit ca participare 
(supra) numerică, cit și 
afectivă. început puțin 
„oblic", (însuși conducă
torul cenaclului era așe
zat la o măsuță care-i un
duia pe genunchi ca... a- 
pa mării), in freamătul 
sălii, dar și în penetranta 
părere de rău o altor su. 
te și site de tineri rămeși 
afară, spectacolul este 
resbucturat cu generoa
să promptitudine... în I rei 
mai mici ; astfel, cei care 
n-au încăput în sală își 
primesc și ei darul, de la 
orele 22 și a doua zi, de 
la 14.

După fulminanta trece
re în revistă a „trupelor" 
și a , soldaților", remar
căm... absența (însoțită 
de regretul publicului) 
a actriței Adam Erzsebet 
din Tg. Mureș, așa că nou
tatea ei de la Tirgoviște, 
cîntecul Măriei Tănase 
„Cine iubește și lasă", 
a devenit la Petroșani un 
suspin al admiratorilor.

lean LASCU

(Cont, în pag. a 2-a)

Serile ziarului „Steagul roșu"
Vizionare de diapozitive cu tema 

„Frumoasă ești patria mea !“

:

GS Azi, în sala clubului muncitoresc din Vulcan, 
în cadrul serilor ziarului „Steagul roșu" Petroșani, 
va avea loc o vizionare de diapozitive color cu 
tema „Frumoasă ești patria mea Vor expune din 
propriile realizări mai mulți foto-amatori din Vale, 
montaniarzi încercați a căror pasiune este și foto
grafia. Desfășurarea din punct de vedere tehnic a 
vizionării o vor asigura membrii fotoclubului „E- 
lectron" al Uzinei electrice Paroșeni, în sistemul de 
prezentare „diaporama", sub conducerea cunoscutu
lui artist fotograf, membru al Asociației artiștilor 
fotografi din România, Francisc Nemeth.

■ Notăm, din nou, că, la redacție, se pot pro
cura în aceste zile insignele celei de a IX-a ediții 
a „Cupei ziarului „Steagul roșu" la schi".
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Un transport auto desfășurat „ca pe ro|i
reclamă drumuri bine întreținute

bine știut că starea 
măsură considerabilă

Este 
nează în 
rutiere in general, a transportului de călători.

drumurilor condițio- 
viteza transporturilor 

- . _ . '. 1 T _ ---------- , în
special. Intr-adevăr, nu ne este indiferent cît timp 
consumă minerii și ceilalți oameni ai muncii cu de
plasarea la și de la locurile de muncă. Starea dru
murilor are, de asemenea, multiple influențe asupra 
vieții mijloacelor de transport auto, a consumului de 
caiburanți.
Petrila pînă la Bărbăteni, 
nem pe nume aspectelor 
lor văzute pc DN 66 A.

BINE ÎN ZONA 
ORAȘULUI VULCAN

Pentru întinse porțiuni 
de șosea aparținătoare, al- 
ternînd, în interiorul ora
șului Vulcan, cu străzi 
nzărgiuîte de trotuare, de
nivelările sînt rarități. Un 
carosabil neted, rigole și 
șanțuri curățate de alu
viuni, înlesnind scurgerea 
apei cu ușurință, atestau 
preocuparea edililor orașu
lui și grija Districtului de 
drumuri de la Livezeni 
pentru întreținerea cores
punzătoare a întregii por
țiuni de drum de la Valea 
Ungurului pînă în cartierul 
Sobodol.

Cu excepția suprafețe
le 1 carosabile ale podurilor 
de la Livezeni și Sălătruc, 
unde traficul rutier este 
estompat și se desfășoară 
cu dificultăți, și porțiu
nea de la Iscroni pînă la 
Petroșani este, în general, 
corespunzătoare cerințelo’1, 
autobuzele transportului 
în comun și celelalte auto-

.Călătoria" făcută zilele acestea, de la 
ne îndreptățește să spu- 

întîlnite, pe baza realități-

amplasanientelor nu în
seamnă acoperirea cu mo
loz a străzilor și 
lor. S-au demolat 
na trecută fostele 
ale cooperativei

trotuare- 
în toam- 

ateliere 
„Unirea” 

și casa lui A. Xvasuc 
strada V. Conta. Ei 
porțiunea de trotuar 
dreptul acestora este și azi 
acoperită cu moloz și nă
mol, improprie circulației.

Raid-anchetă
vehicule putîndu-și res
pecta graficul de parcurge
re a traseului respectiv.

CUM SE CIRCULA PE 
STRĂZI ȘI TROTUARE 

ACOPERITE CU MOLOZ ?

în Petroșani, punctele 
cu gropi sînt, de asemenea, 
aproape rare, exccptînd 
banda I a bulevardului Re
publicii la intrarea în car
tierul Carpați, intersecția 
străzii Mihai Viteazu cu 
strada Cloșca și porțiunea 
din fața Grupului școlar 
minier. Se poate, deci; cir
cula într-un ritm aproape 
normal. Aspectul cel 
negospodăresc îl oferă 
străz'lr înnămolite din 
trill vechi al orașului,
se va spune că se elibe
rează amplasamente. se 
construiesc noi blocuri. 
Știm, vedem ce se face. 
Dar mai știm că eliberarea

mai 
aici, 
ccn-

Ni

Recent, pe aceeași stradă 
au fost demolate alte case. 
La fel, trotuarul din drep
tul lor a fost acoperit cu 
moloz, cetățenii fiind „îm
pinși" să circule pe caro
sabil, astfel creîndu-se un 
pericol potențial pentru 
accidente. In zona de de
molări și construcții, este, 
acoperită de un strat gros 
de nămol și artera centra
lă a orașului. Fiind para
lele. străzile Republicii și 
V. Conta (în continuare 
Cloșca) ar putea oferi con
diții optime pentru depla
sarea cetățenilor și auto
vehiculelor dacă nu ar 
înnoroiate.

EXTREME

Situate la extremitățile 
Văii Jiului, Petrila și Lu
peni oferă și cele mai ex
treme situații in ce priveș
te starea drumurilor.

Preumblare pe sublima cîmpie 
a vers o lui și muzicii

tOrma'e din pag 11

Apoi intrăm in miezul evu
lui aprins al poeziei și muzicii 
tinere cu grupurile ,,Pio Mu- 
s.'ca", „Morfolit", „Iris", „F'cr- 
căra Pop", „Poesis", cu Vo- 

feriu Penișoară de (ot 1) Deda, 
Vaslui, care își dă ,,a-nsufle. 
țirii vamă" cîntînd străbătă
toare versuri din unul dintre 
marii poeți ai revoluției so
cialiste, Nicalae Labiș. După 
aceea, împreună cu Vasile 
Șeicaru din Galați, ...Galați, 
ne aruncăm ipotetic în pro
funzimile diamantine ale mă
rii și ne reintîlnim, purificați, 
cu- Ducu Bestzi, care a fost 
de față „cînd s-o-npărțit no- 
rocu'" și sigur că asta se 
putea intimpla foarte pro
babil, linq-o grădină cu nal
bă. Descendent geograf'c și 
sp’itual din leudul Moa- 
n-ureșului, Ștefan Hrușcă 
psolmodicul, ne trezește în 
suflet rrie'oncolii. Ne rugam 
pentru puii.iți, nu numai din 
noi, ce ai prezentului, ci dm 
retrospectiva și perspectiva 
nesfusi’elor generații.

Actorul Mihail Stan 
suscită pe llf și Petrov, . 
plac foarte mult, Nicola 
nan din <” 
ca un... ' 
Caragiu, 
...Adrian 
Coveianu,
Richard Ștefan (i-am numit 
pe cei trei mesageri ai Cra- 
iovei umoristice, din grupul... 
„Mesaj"), ne-au dezvăluit 
că muicile sînt nu numai pro.

îi re- 
care-i 
ie Ce- 

Cluj-Napoca imită 
discipol pe Toma 

Dem. Rădulescu, 
Păunescu, iar Dan 

. Lucian Popescu,

totipul ort'Stic al lui Tudor 
Gbeorghe, Amza Pelea, Ma- 
rin Sorescu et comp., ci ol 
întregii Românii spirituale.

„Palicarul" Costas Cara- 
costas, Gil lonițâ, Constan
tin Dragomir, lldiko Szabo, 
Arpad Domokos, Mihaela Po
pescu și ceilalți se preumblă 
pe sublima cîmpie a muzicii, 
făcîndu-ne să uităm de toa. 
te erorile, fiindcă (nu-i așa ?), 
vorba filozofului, fără muzi
că, realitatea ar fi o eroare...

'Urmare din pag 11

din 
bine, 

din

oameni

Sudorii Eliza Nestoreanu și Neta Grozavii 
două dintre muncitoarele atelierului mecanic al I.M. 
l i ieani, apreciate pentru conștiinciozitatea și compe
tența lor profesională.

Bărbăteni 
sing. Emil
rectorul Autobazei 
de transport local 
șani, patru autobuze 
rupt filtrele de ulei 
dîmburile din partea 
rosabîlă a șoselei" 
eași șansă o au 
de pe autobuzele ce ser
vesc liniile de transport în 
comun spre Petrila — Cim- 
pa. Atît în Lupeni cît și 
la Petrila este vorba de 
niște puncte dificile unde 
nu se poale așterne acum 
asfalt. In ambele cazuri nu 
poate fi vorba acum decît 
de soluții de remediere cu 
caracter provizoriu. De pil
dă, denivelările respective 
se pot elimina nu prin as
tuparea gropilor cu pămint, 
cum s-a făcut la Bărbă
teni, ci prin așternerea și 
cilindrarea unui strat gros 
de piatră spartă. ■Nu . știm 
însă pe cine așteaptă edilii 
din cele două localități și 
Districtul de drumuri de 
la Livezeni să finalizeze o 
astfel de rezolvare.

- ne declara 
Gavrilescu, di- 

uzină 
Petro- 

și-au 
în 

ca- 
Ace- 

și șoferii

Toma TAțARCA

(Urma’e din pag. I)

Minerii- tehnic ie ni
„obișnuit"

la lupe ni

lungime de 97 ml. iar in 
partea sa de jos înclina
rea se apropie de 45 de 
grade. Rămînem pur și 
simplu uluiți cinci consta
tăm că pe o astfel de în
clinare poate funcționa o 
combină de tăiere. Cum ? 
Fiind ancorată strașnic 
într-un punct undeva pe 
a galerie, în partea de 
sus. Din acest abataj sint 
planificate să iasă zilnic 
350 tone de cărbune. Dar 
se scot în medie 400 tone 
pe zi. Schimbăm cîteva 
vorbe, cu șeful de schimb 
Pavel Cozmiuc. -lre 27 
de ani de cînd e miner 
la Lupeni. Mic de statură, 
clar priceput in ale me
seriei și eu autoritate in 
fața oamenilor din sub
ordine — după cum ni-l 
caracterizează șeful de 
sector. Cozmiuc se mîn-

drește cu două lucruri : 
„Iubesc muzica așa cum 
iubește peștele apa, iar 
fiul meu este student la 
[ași, azi-mîine inginer 
specialist in automatizări 
și calculatoare electro- 
nice".

p1* ste o fca?i~are jă- 
ră precedent că ti 
acest abataj incline1- 

realizează product ivi-se
tâți medii de circa 7 tone 
de cărbune pe post. O e- 
videnlă materializare a 
spiritului de inițiativă. a 
priceperii. a voinței 
o nu te lăsa infrînt 
fața dificultăților, de 
lupta cu ele și de a 
învinge. Prin faptele 
de muncă, minerii 
brigăzile lui Tumeanu 
Boboc se dovedesc 
vărafi 
oameni obișnuit l azi

de 
în 
a 

le 
lor 
din 

și 
ade- 

mineri-tehnicienî, 
-GȚ.—Țl_ l la

Lupeni, dar adevărați 
roi din prima linie a bă
tăliei pentru a da țării
cît mai mult cărbune.

„STEAGUL ROȘU" A

CRITICAT, ORGANELE

VIZATE RĂSPUND

Propaganda vizuală, 
mereu în actualitate

„Uni
se cons- 
cu veni- 
învlora- 

cultural-

ACȚIUNI CULTURALE
La cooperativa 

rea" din Petroșani 
tată (acum, odată 
rea primăverii) o 
re a acțiunilor
educative. în afara reluă
rii activității bibliotecii, 
în sediu nou, tinerii co
operatori pregătesc mon
tajul litcrar-artistic „Gînd 
de pace" și brigada artis
tică „Tuns, ras și frezat", 
programe pe care urmează 
să le prezinte în fața co
legilor de muncă. (M.B.)

carea lor în cit mai bune 
condiții, cit mai eficient. 
Folosirea intensă și la sa- 
pacitate a utilajelor mo
derne de mare productivi
tate și-au spus cuvîntul, 
realizările obținute regă- 
sindu-sc in producțiile su
plimentare extrase de în
treprinderile miniere care 
au în dotare astfel de uti
laje așa cum sînt minele 
Petrila, Lupeni și Uricani 
care au totalizat un plus 
de aproape 15 500 tone de 
cărbune. De asemenea, la 
obținerea acestor succese 
a avut o contribuție deo
sebită și faptul că forma
țiile de lucru au fost îm
bunătățite din punct de ve
dere al structurii profesio
nale și a crescut nivelul 
asistenței tehnice pe schim
buri și la locurile de mun
că. In același timp eviden
țiem și rezolvarea unor 
probleme care în condițiile 
vecinului program de lucru 
creau mari neajunsuri, frî- 
nind bunul mers al produc
ției, probleme cum au fost

cele legate de aproviziona
rea locurilor de muncă, de 
întreținerea lucrărilor mi
niere, a fluxurilor de 
transport, de executarea 
operativă și de oameni bi
ne calificați, a reviziilor și 
reparațiilor la utilajele din

ștni, Vulcan și Bărbăteni 
— nu și-au realizat preve
derile de plan lunare, acu- 
mulind, cu excepția minei 
Vulcan, minusuri care 
pășesc 10 000 și chiar 
proape 20 000 tone de 
bune (mina Aninoasa

de- 
a- 

căr-

Mineriî Vâii Jiului 
au demonstrat câ pot 

crește producția
dotare, probleme legate do 
transportul fluent și 
cient pe verticală.

Cu toate acc-stca 
sînt încă întreprinderi 
nîere, puține la 
care nu au reușit 
pe parcursul acestei 
să valorifice integral noile 
condiții create de aplicarea 
măsurilor stabilite, a noului 
program de lucru. Aceste 
întreprinderi miniere — 
Livezeni, Aninoasa, Paro-

eti

mai 
mi

tt umăr, 
ca 

luni

m nus 19 945 tone). Colec
tivele acestor întreprinderi 
miniere, in primul rîiid, 
trebuie să treacă la o grab
nică analiză care să evi
dențieze cauzele rămineri- 
lor în urmă și mai ales 
să conducă la stabilirea 
celor mai eficiente măsuri 
menite să contribuie la 
creșterea producției de 
cărbune extras, la îndepli
nirea integrală și ritmică 
a sarcinilor planificate, la

recuperarea minusurilor a- 
cumulate. Trebuie însă ca 
și specialiștii Combinatu
lui, colectivele care au fost 
repartizate la aceste 
lăți miniere, pentru 
sprijini în aplicarea 
rilor stabilite, să-și 
o contribuție mai eficientă 
la îmbunătățirea întregii 
activități extractive. Prin- 
tr-o strînsă colaborare, prin 
eforturile comune ale co
lectivelor minelor respec
tive și ale specialiștilor din 
combinat aceste momente 
grele pot fi depășite. E- 
xemplul oferit de majori
tatea întreprinderilor mi
niere, a celor cu sarcinile 
de plan realizate și depă
șite. este o dovadă că a- 
cest lucru este posibil.

Partidul și statul nostru, 
personal secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a creat 
condiții optime de lucru, 
dar aceste condiții trebuie 
valorificate eficient, iar 
eforturile țării trebuie răs
plătite prin tot mai mult 
cărbune livrat economiei 
naționale.

uni- 
a le 
măsu- 
aducă

într-un articol critic apă
rut In nr. 9 405 al ziaru
lui nostru au fost semnala
te unele neajunsuri în ceea 
ce privește preocuparea 
comitetului de partid și ș 
comitetului sindicatului de 
ia I.M. Bărbăteni în folo
sirea propagandei vizuale 
ca mijloc de stimulare jj 
eforturilor colectivului mi
nei pentru realizarea sar
cinilor de pian, creșterea 
producției de cărbune.

Referitor la acest articol 
în răspunsul trimis redac
ției de către comitetul oră: 
șenese de partid Lupeni 
se arată următoarele : „Ob
servațiile critice din arti
colul „Conținut bogat, efi
ciență maximă propagan
dei vizuale" sint reale, in- 
trucît din neglijența 
tehnicieni de sectoare, 
lizările brigăzilor au 
afișate cu întîrziere.

în ultima perioadă, 
minare a analizei 
zatâ la nivelul comitetului 
de partid, propaganda vi
zuală a fost reactualizați 
în concordanță uu sarcinii* 
șî angajamentele colectivu
lui minei Bărbăteni pc 
1923. De asemenea, există 
grafice de evidențiere 
rezultatelor obținute 
sectoare și brigăzi care 
completează decadal și 
nor de către comisia 
ui mărire a întrecerii socia 
liste cu realizările obținu 
te de brigăzile de mineri 
Din decembrie .1982, func 
ționează în incinta mine 
„FAPTUL ZILEI" și Gaze 
ta satirică „Urzica" la cari 
sînt publicate aspecte po 
zltive șî negative din acti 
vitatea unității".

unoi 
rea. 
fosi

ea
organi-

d<
s< 

lu
de

lor unităților respective. 
(I.D.)

I 
I 
I

blNDlcAlBLE 
municipiu dispun de 5590 
de bilete de tratament peni 
tru toate stațiunile balneo
climaterice din țară, bilete 
de care pot beneficia, 
cerere oamenii muncii 
familiile lor din întreprin
derile industriale și insti
tuțiile Văii Jiului. Biletele 
de tratament se acordă, 
de asemenea, pensionari-

la 
Și

• „C1NDRELUL", an
samblul folcloric al Consi
liului județean al sindica
telor din Sibiu prezintă vi
neri, i martie, la ora 17,30, 
pe scena Casei de cultură 
din Petroșani, un spectacol 
extraordinar de 
populai ă românească, 
afiș, Titiana Mihali, 
Crisioreanu, și Maria 
taru, cîștigătore a 
cursului de muzică popu
lară „F)r arca din grădină".

mUzică
Pe

Ian
Un-
con-

organizat de Televiziunea 
română. (I.D.)

• ÎN ZONA PETRO- 
ȘAN1-NORD au fost pre
date de eurînd, locatarilor, 
blocul 59/A cu 4 scări și 
64 apartamente cu cîte 2— 
3 camere, precum și blo
curile 113 și 114 cu cîte 
40 de garsoniere. Totoda
tă, constructorii pregătesc 
pentru predare tot in a- 
cest cartier alte blocuri. 
(I.D)
• SAMBOCOV1T, un pro

dus nou în terapia afec
țiunilor specifice în sezonul

rece ■— gripă, tușă, răceală 
celor 
„Pla- 

„Sam- 
bo- 
din 
soc.

etc. — recomandă 
interesați unitatea 
far" din Petroșani, 
bocovit" este un sirop 
gat vitaminizat, produs 
măceșe si floare de 
(ID.)'

• IERI, unitatea de 
jocărie nr. 25, aparținînd 
de Cooperativa „Unirea" 
Petroșani s-a mutat din 
strada Dr. Petru Groza în 
strada Republicii, în loca
lul fostului magazin „Au- 
tomoto".

co-

au ince- 
luerările 

amplasa- 
constrel- 
prod ut ți e 
localitate, 

o- 
în

• LA LUPENI 
put zilele trecute 
de eliberare a 
meritului pentru 
rea noii baze de 
a E.G.C.L. din
Amplasamentul noului 
biectiv a fost stabilit 
zona Bărbăteni, lingă noua 
moară de grîu, (I.D.)

• ÎN AJUTORUL BĂR
BAȚILOR, Din aceste zile, 
magazinele specializate în 
produse cosmetice, parîa- 
muri,' galanterie, tricotaje, 
confecții, porțelanuri etc.

aparținînd de I.C.S.M.I, Pe- ’ 
treșani. vor pune în vîn_ 

preambalate, un ba
de mărfuri, 
căutate în 
de 8 Martie, 
vă așteaptă...

zare,
gat sortiment 
anele mult 
preajma zilei 
Seci, cadourile
(1.0.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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„SA LUAM MASURI PENTRU FOLOSI
REA RAȚIONALĂ. LA ÎNTREAGA CA
PACITATE. A UTILAJELOR DE CARE 
DISPUNEM... ACEASTA PRESUPUNE 
MĂSURI DE BUNĂ ORGANIZARE A 
ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE A BU
NEI ÎNTREȚINERI — DECI ȘI A ECHI
PELOR DE ÎNTREȚINERE — A PIESE
LOR DE SCHIMB, SUBANSAMBLELOR, 
ȚEN1ND SEAMA CĂ ÎN SUBTERAN NU 
ESTE UȘOR A INTRODUCE SAU A 
SCOATE UTILAJELE14.

NICOLAE CEAUȘESCU

EFICIENTA ;
REVIZIILOR Șl REPARAȚIILOR :
se măsoară in tonele extrase peste plan i

I.M. Lupeni

Activitate fluentă 
în marile capacități

I,a sectorul IV al I.M. 
Lupeni activitatea a cunos
cut o desfășurare normală, 
aceasta însemnînd, de fapt, 

, eonform ritmului de ex
tracție in care se lucrează 
aici de la trecerea la noul 
program de lucru, o depă
șire a sarcinilor zilnice cu 
200 tone de cărbune cocsi
ficabil. In ecle ce urmează, 
ne limităm la două idei, 
care, credem, trebuie sub
liniate dacă nc referim la 
activitatea de revizii, re
parații și întreținere a uti
lajelor.

„Practic, fiecare din cele 
patru brigăzi ale sectoru
lui care exploatează com
plexe mecanizate de susți
nere, tăiere și transport 
dispun la această oră de 
muncitori cu înaltă califi
care și policalificați, pe 
fiecare schimb, pentru a 
putea asigura buna între
ținere a utilajelor și in
tervenția imediată în cazul 
apariției unor defecțiuni" 
— ne spunea subinginorul 
Paul Grasu. După cum a- 
firma adjunctul 
sector, maistrul 
electromecanic 
tin Lupulescu. 
27 februarie, s-a 
vizia la toate
cadrele de susținere 
transportoarele din sector. 
La brigăzile conduse de 
Teodor Boncalo și Aurel 
Manda au fost executate 
hi nlus lungiri de trans
portoare, adăugind : „Luni, 
și în aceste abataje, acti
vitatea s-a soldat cu plu
suri de extracție. Săptămî- 
nal. pe sector, pregătirea 
intervențiilor de duminică 
începe de joi, prin progra
marea formațiilor dc lucru, 
prin pregătirea condițiilor 
tehnice și materiale".

Anton HOFFMAN

in abataje fără

șefului de 
principal 
Constan- 

duminică, 
făcut re

combine)?, 
și

Nu este <le conceput o activitate productivă eficientă, rodnică 
asigurarea funcționării ireptoșubile a zestrei tehnice, a tuturor utilajelor din dotare, 
pe întregul proces de extracție. Pornind de la aceste considerente, luni, 28 februa
rie, redactori ai ziarului nostru au întreprins un raid-anchetă la cîteva întreprin
deri miniere ale Văii, urmăiir.d modul în care, după reviziile și reparațiile de du
minică, s-a desfășurat alții itatea productivă în sectoarele ce dispun dc o bogată 
dotare tehnică. O succintă piczentare a constatărilor — în pagina de față.

Duminica
luni

Pentru utilajele de mare complexitate care 
funcționează in abatajele minelor din Valea Jiului, 
executarea la timp și de calitate a reviziilor și re
parațiilor reprezintă cheia reușitei în atingerea pa
rametrilor tehnico productivi planificați. Imaginea 
de mai sus prezintă lin astfel de abataj la I.M. Uri
cani, in care se acționează energic pentru desfășu
rarea normală a procesului extractiv.

Acțiunile preventive se regăsesc
în realizări

Faptul că la mina Petri- 
la producția „merge" bine, 
ne scutește de comentarii 
pe larg asupra 
și reparațiilor 
din dotrre. Duminică, pes
te 80 de meseriași de la. 
sectoarele de producție, 
transport și general au 
participat în schimburile 
II și III la ample acțiuni 
de revizii și reparații. Du
pă cum nc informa sing. 
-Victor Sandu, de la com
partimentul electromeca
nic al minei, dintre lucră
rile de revizii și reparații 
mai importante au fost 
vulcanizarea benzii nr. 12 
de la orizontul 150 (sect. 
I), vulcanizările de la 
banda nr. 23 (sect. V), re
viziile benzilor nr. 4 și 
nr. 5 (sect. VI) și revizia 
combinei CA-2 de la secto
rul IV. Sectoarele VII ți 
VIII ao acționat la banda 
nr. 3, de 1000 mm, la eare 
au efectaat vulcanizări și

reviziilor 
utilajelor

• Mina Petrila încheie 
luna februarie cu un 
plus la producție de a- 
proapc 10 000 tone de căr
bune • Toate sectoarele 
și-au realizat și depășit 
sarcinile de plan • In 
fruntea întrecerii, secto
rul II — plus 3800 tone 
si sectorul III — plus 
3700 tone.

înlocuirea unui cupon, as 
executat revizii la puțul 
principal cu schip șl re
medieri ale pierderilor de 
aer comprimat la puțul 2 
Est. Au mai fost executate 
obișnuitele revizii la com- 
presoarele de la stația Cen
tru. Ing. Iosif Drumuș, șe
ful sectorului IV ne furni
zează informația Că. în 
noile condiții de lucru, ac
tivitatea dc revizii și repa
rații din schimburile II și

III ale zilelor de dumini
că asigură, la nivelul do
tării, buna funcționare a 
capacităților de producție. 
La sectorul IV, reviziile și 
reparațiile preventive, ori 
de cite ori este nevoie, fac 
parte, deja, din activitatea 
fiecărei formații de lucru 
care beneficiază dc meca
nizare.

Așadar, o activitate pre
ventivă in ceea ce privește 
funcționarea continuă a 
utilajelor, asigură realiza
rea în bune condiții a sar
cinilor de plan la mina 
Petrila, elimină stagnările 
prelungite ale ciclului 
operații tehnologice, 
vadă — faptul că luni
în primul schimb al zilei 
do marți nu s-au înregis
trat defecțiuni electrome
canice care să împiedice 
realizarea preliminarului.

de 
Bo

și

Mircea BUJORESCU

La I.M. Uricani se acor
dă o atenție deosebită re
viziilor și reparațiilor care 
trebuie executate în zilele 
de duminică, utilajelor din 
dotare. Ultima zi a lunii 
februarie a însemnat o zi 
rodnică pentru 
care exploatează 
complex mecanizat de 
sectorul II. 
tea muncii planificată 
fost 
cu 4 
post, 
acest 
frontal au plecat luni spre 
preparat, ie 1000 tone de 
cărbune cocsificabil.

Buna funcționare a com
plexului și a combinei au 
fost asigurate dc către 
maistrul electromecanic Pe
tru Mandriș care împreună 
cu electricienii Ernest 
Dobai, Petru Chițimia și 
Dumitru Rotaru au asigu
rat, duminică in schimbul 
II, reviziile și reparațiile 
la aceste utilaje. In schim
bul 1 combina de abataj, 
complexul dc susținere me
canizată și fluxul do trans
port au funcționat irepro
șabil. Nu au fost defecte 
electromecanice reali zind
o producție de 500 tone. 
Nici în celelalte schimburi 
nu au fost defecte electro
mecanice, doar 
3 dc transport 
spre sfîrșitul 
£1. Intervenția 
celor eare lucrau pe acest 
schimb, la marele com-

minerii 
marele 

la 
Productivitâ- 

a
depășită 
tone pe 
De la 

abataj

I.M, Uricani

banda rtr 
s-a rupt 

schimbului 
promptă a

plex, precum și sosirea la 
șut a celor din schimbul Ill 
cu 1/2 ore mal repede a 
făcut ca banda să fie re
pusă in funcțiune intr-un 
timp relativ scurt (4 ore), 
astfel incit brigada să 
poată să-și realizeze preli
minarul zilnic și chiar să 
il depășească cu 200 tone 
de cărbune. Printre cei 
care și-au adus o contribu

ție deosebită 
la repunerea 
în funcție in
tr-un timp 

scurt a circuitului de benzi 
prin agrafarea benzii nr. 
2, îi amintim pe maistrul 
minier Gheorghe Iîadeș, 
minerii Ion Cistelcăn, Iosif 
Buda, Petru Marcu, ajuto
rul de miner Ilie Tutu șl 
electricianul Gheorghe Zu
gravii. Această întrerupe
re accidentală, trebuie să 
le dea dc gîndit mai mult 
celor care se ocupă cu re
vizia și întreținerea flu
xului dc transport. întru- 
cît evacuarea cărbunelui 
de la fronturile dc lucru 
depinde de buna funcțio
nare a acestuia.

Intervenția promptă 
celor de la frontul de 
cru a făcut ca abatajul 
tat cu complexul de 
mai mare capacitate 
producție din Vale 
depășească

a 
lu- 
do_ 
cea 
dc 

să-și 
preliminarul 

schimbului, dar fără aceas
tă întrerupere dc o jumă
tate de șut. producția ex
trasă putea să fie cu mult 
mai mare.

Gheorghe BOȚEA

pe pofte la comandă,
cad utilajele pe capete

Februarie a clasat mina 
Livezeni pe un loc neo
norant între unitățile com
binatului. Dintre eauze’.e 
care au dijmuit producția 
și-a adus „obolul" și slaba 
calitate a reviziilor și re
parațiilor de la sfîrșitul 
eăptăminii. Dovadă, în pri
ma zi a săptămînii și dato
rită nerespectării tehnolo
giilor, s-au înregistrat: 18 
oie stagnare a unor locuii 
de muncă (7 II), apoi 18 
(14 II), 68 (21 II), respec
tiv, 30 ore (27 Ii). Apar 
defecțiuni în abatajele me
canizate, dar și pe fluxul 
de benzi, care paralizează 
producția intre o oră 
două zile.

— Unele defecțiuni,
marcă tehnicianul Nicolae 
Buciumau, secretar ad
junct al comitetului de 
partid pe mină, sînt de 
nedetectat duminica (!!)• 
Altele se datorcsc reviziilor 
și reparațiilor „de formă". 
Ne lipsesc piesele de 
schimb de calitate și în 
cantitate suficientă. Perso
nalul electromecanic 
slab pregătit, 
seric de acte 
nă.

Tehniciană

gănaru ne prezintă situa
ția onorării comenzilor, dar 
nici ing. Emilia Pintea, 
nici dispecerul, nici altci
neva nu ne pot lămuri un
de se află situația planifi
cării acestor posturi. Pen
tru ultima duminică aflăm 
că in schimbul 111 erau

* t 9990/ f 9 aMT t

și...

rc-

este 
înregistrăm o 
de indiseipli-

programați 6 muncitori și 
au venit... 16. Total in
exact.

— în schimbul III tre
buiau să fie în șut, numai 
la sectorul II, 
sing. Mihai 
muncitori.
noastră, 
ziere, doar

— Pe cei 
la meserie, 
nerul șef 
Ștefan Czellcr, 
aducem cu... 
de acasă, 
semnalate pot 
te. Am și luat 
măsuri la nivelul 
Miercurea ne întilnim 
mecanicii de sector pentru 
a stabili programul dc

intervine 
Buciuman, 5 

La intervenția 
a sosit, cu întîr- 

unul.
care se pricep 
conchide ingi- 
clcctromecanic 

trebuie să-i 
taximetrul 

Deficiențele 
fi remedia- 
o scrie de 

c.o.m.
cu

duminică, măsurile 
cutate joia la 
mare. întreținerea 
lor provoacă, dc asemenea, 
greutăți. Pe vremuri se 
spunea că uleiul și unsoa- 
rea fac cît jumătate de lă
cătuș. La nivelul minei am 
desemnat un subinginer, 
care se va ocupa de acest 
lucru. Altfel, mergînd „fier 
pe fier" sau cu cuplajele 
hidraulice blocate se 
motoarele, se produc 
necazuri.

Despre calitatea 
a activității de revizii 
reparații s-a discutat și in 
ultima adunare a repre
zentanților oamenilor mun
cii fără să se producă 
vreun reviriment. Cu cele 
12 655 tone cărbune sub 
plan pe februarie, adăuga
te la minusul din ianuarie, 
mina înregistrează o întîr- 
ziere de 11 zile față 
timpul calendaristic, 
vremea să se pună 
în acest domeniu de actî- 
vitate, pentru ca între
prinderea să depășească 
impasul în care a cantonat 
de atîta vreme. Altfel, au
tocritica va „polei" un stil 
de muncă defectuos. cu 
neîmpliniri.

sînt dis- 
raportul 
utilaj e-

ard 
alte

slabă
și

de
Este ■ 

ordine ■

Ion VULPE
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Schimb de mesaje între 
președintele României 
și împăratul Japoniei

TOKIO 1 (Agerpres). Din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise îm
păratului Japoniei, Hirohi
to, un călduros mesaj de 
salut și cele mai bune u- 
rări de sănătate și fericire 
personală, de pace, progres 
și prosperitate pentru po
porul japonez prieten.

Expr'mînd deosebite mi'- 
țumiri pentru mesajul ce 
i-a fost adresat, împăratul 
Hirohito a rugat să se 
transmită președintelui

Negocierile libanezo-israeliano- 
americane

BEIRUT 1 (Agerpres), In 
localitatea Khalde, la sud 
de Beirut, a avut loc, 
marți, cea de-a 19-a rundă 
a negocierilor libanezo-is- 
raeliano-americane în pro
blema retragerii trupelor 
Israelului din Liban, in
formează agențiile Reuter 
și UP1.

După o scurtă ședință 
plenară, convorbirile au

ffiEHlEnTO
FILME

PETROȘANI — ' 7 No
iembrie : Năpasta ; Uni
rea : Roberto Carlos cu 
300 km/h.

LONEA : Bărbații.
AN1NOASA : Frontie

ra
VULCAN — Luceafărul; 

Totul pentru un cîntec. 

Nicolae Ceaușescu cele 
mai calde urări de sănăta
te și fericire, precum și u- 
rări de prosperitate și suc
ces poporului român prie
ten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către împăratul Japo
niei a tovarășului Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, șeful 
delegației parlamentare ro
mâne, care întreprinde o 
vizită oficială de prietenie 
în Japonia, la invitația 
Dietei.

continuat în subcomitetele 
de lucru, ce discută pro
blema retragerii trupelor 
israeliene din Liban și ce
rerea Israelului referitoa
re la așa-numitele aranja
mente de securitate în su. 
dul Libanului și la stabili
rea cadrului viitoarelor 
relații dintre cele două țări 
— a declarat purtătorul 
de cuvînt al delegației li
baneze.

LUPENI — Cultural :
Waterloo, I-II.

URICANI : Pilot de 
formula unu.

TV
16,00 Telex.
16,05 Consultații pentru 

admiterea în învă- 
țămîntul superior a- 
gricol.

16,35 Viața culturală.
17,00 Profesiunile cinci

nalului.

iN LU/MF

ÎNTR-UN MESAJ RA
DIODIFUZAT adresat na
țiunii, președintele Argen
tinei, generalul Reynaldo 
Bignone, a anunțat că ale
gerile generale vor avea 
loo în această țară la 30 
octombrie, iar transferul 
puterii la 90 de zile după 
scrutin, informează din 
Buenos Aires agențiile 
Prensa Latina și France 
Presse.

LA GENEVA A AVUT 
LOC ASTĂZI O REUNIU
NE PLENARA a delegați
ilor U.R.S.S. și S.U.A., în 
cadrul negocierilor referi
toare la limitarea și redu
cerea armamentelor strate
gice.

UN VAL DE FURTUNI 
ȘI PLOI TORENȚIALE 
s-a abătut marți asupra 
zonei de coastă a Califor
niei, provocînd . inundații 
și alunecări de teren, în
chiderea unor căi de circu
lație și căderea unor rețele 
de înaltă tensiune. Totoda
tă, se menționează că, în 
urma intemperiilor, 5 per
soane și-au pierdut viața.

LA HELSINKI AU FOST 
ANUNȚATE NOI MAJO
RĂRI DE PREȚURI LA 

17,20 Universul femeilor.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20,30 Din cîntecele petro

liștilor.
20 40 Forum politico-i

deologic.
21,00 Fotbal : F.C. Kaiser, 

slautern — Univer
sitatea Craiova în 
Cupa UEFA. Trans

PRODUSELE ALIMEN
TARE. In medie s-au scum
pit cu 4 la sută prețurile 
la carne și produse din 
carne, cu 9 la sută la bău
turile răcoritoare. Au fost 
majorate, de asemenea, pre
țurile la lapte și produse 
lactate, precum și la ouă 
și unele tipuri de conserve. 
Potrivit datelor Direcției 
centrale de statistică, în 
perioada 1976—1982 produ
sele alimentare s-au scum
pit în Finlanda cu 63 la 
sută.

MAJORITATEA MARI
LOR BĂNCI AMERICANE 
s-au alăturat, luni, măsurii 
de reducere a ratei dobîn- 
zii preferențiale la 10,5 la 
sută, de la 11 la sută, ini
țiată la sfîrșitul săptamînii 
trecute de „The First Na
tional Bank“. Nivelul de 
10,5 la sută al ratei do- 
bînzii preferențiale din 
S.U.A., care este cel mai 
redus din ultimii 4 ani, 
este totuși foarte înalt în 
raport cu cerințele soluțio
nării crizei economice, fapt 
recunoscut, de altfel, și de 
miruftrul american de fi
nanțe. Donald Regan.

CETĂȚENI!
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

contribuiți la reintroducerea 
în circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

misiune directă de 
la Kaiserslautern. 
Repriza I.

21,45 Telejurnal.
22,00 lotbal: F.C. Kaiser

slautern — Univer
sitate Craiova în 
Cupa UEFA. Repri
za a Il-a.

memento

IMPORT AN T 
pentru automobiliști

începînd de la 1 martie 1983, unitatea au- 
toservice 65 Livezeni a cooperativei Unirea" 
Petroșani, execută verificări tehnice anuale și 
poansonarea jenților Ia autoturisme.

»
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Sub egida celei de-a IX-a ediții a 
Cupei ziarului „Steagul roșu" la schi

Recreere activă 
pe Valea Aninoasei

însc' îșă in cea de-a IX-a 
ediție a Cupei ziarului 
.Steagul roșu" la schi, în- 
'.recer ea desfășurată dumi- 
ni.ă pe pîrtia de pe Valea 
Aninoasei s-a bucurat de o 
participare numeroasă. Este 
>an 'ocru îmbucurător ce 
demonstrează că și la Ani- 
noasa se perpetuează prin 
grija uror recunoscuți a- 
nimatci, cum sînt Vastle 
Tămaș. Aiexandru Hege- 
duș, loan Sîrb și Ștefan 
Hunter, pasiunea pentru 
iporturile de'iarnă.

Pe pirfie și în jurul ca
banei construite de Iliuță 
Corlan, am întîlnit voia 
bună, spiritul de întrecere, 
dorința de recreere, atribu
te ce definesc „familia" 
îndrăgoștiților de această 
deosebit de reconfortantă 
și utilă ramură sportivă.

în ordinea categoriilor

La Pasu Vîlcan
Iubitorii schiului de la 

I M. Vulcan au organizat 
duminică, în decorul mi
rific din preajma cabanei 
Pasu Vîlcan, o pasionan. 
tă competiție de schi do
tată eu „Cupa minerul". 
Organizat cu multă pa

de vîrșjă, concursul de 
schi a fost cîștigat de Sil
viu Stan — 6—8 ani; A- 
drian Cern a — 8—10 ani ; 
Mihai Puncs și Nicușor Ni- 
colcea — 10—12 ani; Iosif 
Tomuța, Marius Costinaș șl 
Nicușor Pagneger ■— 12—14 
ani ; Gheorghe Bud — 
16—18 ani și Nelu Pague- 
ger și Traian Cerna — 
peste 18 ani.

Pe o pîrtie alăturată s-a 
desfășur at concursul de să
niuțe. Printre cîștigătorii 
acesteia se numără lostf 
Bodony, Adrian Oltan, Ion 
Birlea, Neluțu Herlea, A- 
lexandru Bodony, Raicu 
Marius, Nicoleta Pitaru, 
Riurgea Simona, Marius 
Svreica, Nicușor Pagneger, 
Maria Orban, Simona Stol- 
nicu. Daniela Sfîrloagâ și 
Alina Herlea.

Teodor TRIFA 

„Cupa Minerul" la schi
siune și pricepere — un 
rcl decsebit revenind în 
acest sens cunoscuților 
montaniarzi vulcăneni 
Ion Călin, Loly Deak și 
Teofil Baczay — concur
sul s a bucurat de o 
participare largă, de ex
cepție.

Perseverentă 
pe scara valorii

Fostul junior al „Mine
rului" Lupeni, Burghel, in 
prezent legitimat la divi
zionara A, Sportul studen
țesc București, a intrat 
în vederile antrenorilor 
lotului național de tineret 
Ludovic Sătmăreanu și E- 
merich Dembrovschi. După 
un prim trial, alături de 
alți 21 de tineri fotbaliști 
din diviziile A și B, va par
ticipa la o rr'uă acțiune 
de selecție, in vederea de
finitivării lotului de 18, 
care va evolua, între 11 și 
27 martie, în India, cu pri
lejul unui turneu jubiliar. 
Așadar, după ce a trecut 
cu brio examenul consa- 
srârii în lotul național de 
jsniori, Burghel perseve
rează. După Lăsconi, el 
certifică astfel, că, dacă 
există dragoste pentru pro
pria pepinieră, nasc și în 
Vale fotbaliști... (I.V.)

Primele locuri, pe cate, 
gorii de vîrstă, au fost o- 
cupate de Daniela Mare
șali, Daniel Călin, Ilka 
Deutsch, Marius Mure- 
șan, Alexandru Flaidăr, 
Robert Kraus, Alexandru 
Vass, Gheorghe Kraus și 
Costache Vasiliu,

Un reușit concurs de popice dotat cu trofee
Mereu tânărul și ini

mosul sportiv Ladislau 
Lupa a primit sarcina 

să se ocupe de atragerea 
a cit mai mulți 
ratori la practicarea 
picelor. Cu gîndul 
perspectivă a stat 
vorbă cu cîțiva tineri 
tinere și au fost constitui
te două echipe, una de 
junioare și alta de ju
niori. Tinerele și tinerii 
componenți ai 
3- au antrenat 
ință. Pentru 
stadiul de pregătire 
jucătorilor au fost 
nizate, sub genericul „Da- 
ciadei", concursuri la ca-

prepa- 
po- 
la 
de

nerul'

echipelor 
cu sîrgu- 
a verifica 

a
orga-

„Mi- 
la fete, 
pentru

re au participat juniori 
de la „Parîngul" Lonea, 
„Jiul" Petrila, „Construc
torul" Petroșani și, bine
înțeles, de la Asociația 
sportivă organizatoare, 
„Preparatorul" Petrila la 
băieți, precum și

Lupeni,
Drept stimulent 
ccncurenți, organizatorii 
au oferit „Cupa Prepa
ratorul". Locul I și cu
pa la fete a revenit ti
nerei Majenca Moldovan 
de la „Preparatorul" Pe
trila, urmată de colega 
sa de echipă Elisabeta 
Nagy și Margareta Ko
vacs de la .Minerul" Lu-

opera 
electromeca- 

Constantin Bodescu 
preparația din Pe-

reușita concursului 
adus contribuția 

al

peni. La băieți cupa a 
fost cucerită de Paisz 
Bartoc de la „Construc
torul" Petroșani urmat în 
ordine de Tiberiu Simo și 
Mircea Batjeu, ambii de 
la „Jiul" Petrila, o secție 
cu tradiție în practica
rea acestui sport. Gupele 
oferite ocupanților locu
lui I, fete și băieți, pre
cum și celelalte trofee 
pentru cei clasați pe lo
curile II—III sînt 
maistrului 
nic 
de la 
trila.

La 
și-au 
instructorul sportiv 
C.M.E.F^S. Valeriu Pișcoi, 
maestrul sportului Victor 
Miclea și Gheorghe Do- 
brică, antrenor la „Pa- 
rîngul" Lonea. Trofeele 
au fost înmînate 
maestrul sportului 
tor Miclea și Petru 
țan, președintele 
tetului sindical al 
parației Petrila.

în clișeu, de la 
la dreapta Margareta 
Kovacs, Majenca Moldo
van și Elisabeta Nagy.

de
Vic-
Vin- 

comi- 
pre-

stingă
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Text și foto : 
Emilian DOBOȘ
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