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Minerii din Paroșeni au demarat 

cu succes
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ȚARII, QTMAIMULT CĂRBUNE!
IN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR PARȚIALE DE LA 27 MARTIE

Rodnic dialog de lucru 
cu cetățenii

Ahataje'e mecanizate produc din plin
întreprinderea minieră 

i.upeni, cea mai mare 
producătoare de cărbu- 

I “e pentru cocs din tară 
>-sto in același timp și 
ega mai mecanizată mi
nă din Valea Jiului. A- 
devărați mineri-telinici- 
eni, minerii de ia Lupeni 
stăpîncsc coloșii de oțel 
caro se supun ascultători 
comenzilor omului. Re
zultatele obținute în a- 
batajcle mecanizate sînt 
o confirmare vie a înal
tului profesionalism al 
minerilor acestui puter
nic colectiv. Astfel, bri
gada condusă dc minerul 
Aure] Manda de la sec
torul IV. înregistrînd o 

lui IV au importante de
pășiri la productivitatea 
muncii planificate. de
pășiri cuprinse între 
1 000 și .3 000 kg de căr
bune pc post. Dc la înce
putul anului, sectorul IV 
a extras peste prevederi
le dc plan 14 811 tone dc 
cărbune pentru cocs. în 
această lună plusul sec
torului la zi este de pes
te 1500 tone dc cărbune.

Un alt sector cu toate 
abatajele mecanizate, 
sectorul 111 a acumulat 
in aceste luni la zi un 
plus de peste 4 200 tone 
de cărbune, plus care lc-a 
permis recuperarea mi- 

Pctroșani. Valoarea a- 
cestor complexe mecani
zate este evidențiată de 
realizările obținute în a- 
bataje. Toate forma
țiile de lucru care ex
ploatează aceste utilaje 
moderne la nivelul teh
nicii mondiale de vîrf au 
obținut productivități 
superioare sarcinilor pla
nificate în medie cu 
3500 kg de cărbune pe 
post. Conducătorii acestor 
brigăzi -sînt experimen- 
tații minori Mihai Bla- 
ga, Laszlo Malyus și Ioan 
Kacso.

In ultimele două zile 
campania electorală în 
în vederea alegerilor par
țiale în Marea Adunare 
Națională, de la 27 martie, 
a cunoscut o nouă etapă, 
marcată de întâlnirile cu 
caraclei de lucru ale tova
rășului Radu Bă'.an, mem
bru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, prim-secre- 
tar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., 
președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului 
popular județean, candidat 
dc deputat în circumscrip
ția electorală nr. 6 a Ma
rii Adunări Naționale. în 
cursul zilelor de marți și 
miercuri tovarășul Radu 
Bălan, candidat al Fron
tului Democrației si Uni
tății Socialiste, a avut 
rodnice intîlniri dc lucru

cu oamenii muncii do la
miniere 
cu stu- 
didacti- 
de mi

întreprinderile 
Dilja și Lonea, 
denții șî cadrele 
ce dc la Institutul
ne, cu oamenii muncii dc 
la întreprinderea de pie
se de schimb, reparații de 
utilaje și echipamente e- 
lectrotehnice miniere. între
prinderea de tricotaje și 
întreprinderea dc utilaj 
minier din Petroșani. în 
încheierea intilnirilor a 
vorbit tovarășul Radu Bă
lan.
LA I.P.S.R.I .E.E..M.

CREAȚIA TEHNICĂ 
IN sprijinul creșterii 

PRODUCȚIEI 
DE CĂRBUNE

Numeroși oameni ai mun
cii de la I.P.S.R.U.E.E.M. 
și întreprinderea de trico
taje — unități economice 

create in ultimii ani prin 
grija permanentă a parti
dului pentru minerii Văii 
Jiului — au participat ieri, 
cu sentimente dc stimă șî 
sinceră prețuire, la întîlni- 
rea de lucru cu tovarășul 
Radu Bălan, candidat de 
deputat în circumscripția 
electorală nr. 6 a M.A.N. 
In cadrul întil- 
nirii au luat cuvîntul Ma
riana Dumbravă, Ileana 
Niculiță, Ion Herman, Ion 
Ghinca și Elena Sava, ca
re au relevat aspecte ale 
creației tohnico-.științifice, 
raportată în mod constant 
Ia problematica concretă 
din mineritul Văii Jiului, 
ale muncii harnicelor tri- 
cotoare și confccționere

(Continuare in pag. a ?-a>
depășire a productivității 
muncii planificate în a- 
batajul mecanizat unde 
iși desfășoară activitatea 
cu peste 7 tone de căr
bune pc post, a obținut 
de la începutul anului o 
producție suplimentară 
extrasă de 8 000 tone de 
cărbune. De altfel toate 
formațiile din abatajele 
mecanizate ale sectoru-

nusului înregistrat în 
prima lună a anului (3 217 
tone) astfel ineît arum 
minerii sectorului rapor
tează o depășire a pre
vederilor de plan de la 
începutul anului de pes
te 1 000 tone de cărbune. 
Subliniem că la acest 
sector in abataje funcți
onează numai complexe 
produse în țară, la l.U.M.

Succesele înregistrate 
în abatajele mecanizate 
ale minei Lupeni sînt o 
nouă confirmare a nece
sității urgentării extin
derii mecanizării com
plexe șî la alte unități 
miniere unde sînt con
diții de zăz-ămint adec
va te

Gheorghe B( >TE A

Echipa „service“—un ajutor 
prețios în realizarea 

sarcinilor de producție
în abatajele sectorului 

III de La IM. Lonea 
funcționează în prezent 
36 de transportoare de 
diferite tipuri. Pentru 
buna lor funcționare este 
nevoie de piese de schimb 
și subansamble care tre
buie asigurate la fieca
re loc dc muncă pentru 
a se putea interveni ra
pid și eficient in cazul 
ivariilor. In- 
îiBnr.cnmhte 'i Recuperare

i
i

7EC0NDITI0NARE 
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a

i ai lui. 
Dumitru 

pînă 
peste 

alte 
poate

Aspect de la intilni- - 
rea cu cetățenii —
lucrătorii dc la
I.P.SJLL .E.E..M. și l.T. 
Petroșani.
Foto : șt NEMECSEK j
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Plimbăreții pe 

sa fie puși
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șui Gheorg 
fost numit 
la service, 
ceilalți doi 
lor. Prian 
Herțeg, au
acum in subteran 
20 de reductoare și 
subansamble. Nu se 
spune că recondiționează 
piese de schimb, dar se 
poate vorbi fără teama 

de a greși că 
ei au făcut 
reparații de 
cea mai bu
nă calitate. 
In prezent, 
abataj (6 la 

sau 
repara-

:um ar fi 
redactoarele 
ii stațiile dc 
acționare și întoarcere au 
o valoare mare și 
nu pot fi asigurate 
timpul din magazia 
treprinderii. conducerea 
sectorului a hotărît să 
formeze o echipă „servi
ce* care să execute repa
rațiile acestora direct în 
subteran. Momentul pri
elnic pentru a înjgheba 
o astfel dc echipă s-a ivit 
odată cu trecerea la noul 
program dc lucru, orga
nizat pe trei schimburi a 
8 ore. Prin reducerea u- 
nui schimb, partea 
lectromecanică a < 
rului a putut fi 
părțită mai bine pe cele 
trei schimburi, astfel in
cit să acopere toate lo
curile de muncă din sub-- 
teran. Totodată, lăcătu- (ConUnuare in pag. a 2 a>

deci 
tot 
în-

i e- 
secte- 

îm-

La fiecare 
număr) există unul 
două reductoare 
te care pot fi schimbate 
în caz de nevoie în cel 
mult 3—4 ore de către 
oamenii din brigadă și 
lăcătușul de pe schimbul 
respectiv. Iată ce ne spu
nea ing. Victor Cazacu, 
adjunct șef de sector cu 
probleme 
nice : „Dacă 
numai cele 20 
toare reparate 
în subteran, 
600 000 de lei, 
seama ce mult însemnă 
pentru noi această echi
pă, care ne reduce cos-

Luni. 14 martie a.c., 
am întreprins uu raid- 
anchetă pe drumurile 
publice din municipiul 
nostru. Despre acțiu
nea întreprinsă (spriji
niți fiind de pit. Cons- 

Priniul au
tovehicul con
trolat, pri
ma surpriză...

Autoturismul
Dacia 1300,

tantin Ianoși și serg. 
major l’etru Mirza, de 
la Biroul circulație al 
Miliției municipiului 
Petroșani) și despre 
constatările făcute cu 
acest prilej, in rindii- 
rile ce urinează.

Unckda nottâikă

ie scrie exact... invers ! A- 
dică Paroșeni — Petroșani. 
Motivul ? A... uitat 1 O si
tuație bizară întîlnim în 
cazul autocamionului
31-HD-4205 (aparțînînd 
I.R.T.A., dar lucrînd în 

acea zi pentru I.C.R.A. Pe
troșani). Șofe
rul loan Ca- 
listru a fost 
îndrumat (îm
preună cu 
cei trei incâr-

electromeca- 
socotim că 
de ,reduc- 

de ei, aici, 
valorează 
ne dăm

Gheorghe MICU

l-HD-486 — aparținînd 
I.C.M.M. Petroșani a fost 
îndrumat la ora 7 și 10 
minute ia PECO Livezeni. 
Ne întîlnim insă cu-el în 
Avopnrt la ora... 11 I Șo
ferul. Gheorghe Nițoi, mo- 
tivea/j -ă a fost reținut la 
Petroșani Așa o fi oare ? 
Cu autobasculanta 31-HD- 
6147 (goală I) Gheorghe 
Boghiu, sc îndrepta spre 
Iscroni. Dar ca și mașina, 
foaia era tot... goală I A 
încercat s-o dreagă cînd 
l-a văzut pe agentul de 
circulație, dar... prea tîr- 
ziu Ora cînd a fost sur
prins : 11 și 10 minute. La

aceeași oră și exact în a- 
ceeași situație îl întîlnim 
pe Valcriu Nctoiu eu auto
basculanta 32-HD-5462, a- 
parținînd I.C.M.M. S.U.T. 
Iscroni. Or, cei doi nu au 
de lucru și .. sc plimbă, ori 
au prea mult și au nevoie 
de un „adjunct* care să lc 
completeze foile I Noi în
clinăm spre prima varian
tă...

Un alt „rătăcit* întîlnim 
în persoana lui Nicolae 
Postolache de la Tele- 
construcția, cu autoduba 
31-HD-6063. Deși îl oprim 
la Iscroni. în timp ce se 
îndrepta de la Petroșani 
spre Paroșeni, la el în foa-

câtori) la Aninoasa. S-au 
întors însă de la bariera 
dc la Iscroni, drumul fi
ind închis. Ne amintim că 
și în ziarul nostru s-a a- 
nunțat în prealabil închi
derea drumului respectiv 
pentru data de 14 martie 
a.c. Oricum un telefon dat 
la Aninoasa elimina risi
pa de carburant și posibi
litatea ca mașina respecti
vă să se plimbe pînă la 
Iscroni și înapoi. Mai a-

Ioan Alexandru TĂTAR

(Continuare in pag a !-a)
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Odată cu schimbarea 
vremii, care a favori
zat desfășurarea în ritm 
mai intens a activită
ții în parchetele fores
tiere din Valea Jiului, 
două sectoare produc
tive ale U.F.E.T. Petro
șani — Cîmpu lui Neag 
și Ixmea — au sporit 
cantitatea livrărilor zil
nice la cota 
rilor din grafice, 
mai puternice 
gene brigăzi 
din aceste 
conduse de 
Viciunca, Mihai 
Toader Grad și 
Curcan realizează 
începutul acestei 
cantități de masă 
noasă cu 10 la sută mai 
mari decît cele plani
ficate. De consemnat că 
in acest început de se
zon forestier, sectoare
le din Valea Jiului au 
fost dotate cu două 
tractoare speciale, de 
tip nou și de mare ca
pacitate.

prevede-
Cele 

și omo- 
forestierc 
sectoare, 

Nicolae 
Botiz, 

Ion 
dc la 
luni 
lem-

1
I
1 
I
I
I

i

c



2 JOI, 17 MARTIE 1983

—
LA ȘCOALA MUNCII

în practică la noua preparație 
din Petrila

De cum treci calea fe
rată pe la tunelul din 
Petrila, pe malul sting al 
Jiului predomină înaltul 
o impunătoare construc
ție : noua și moderna 
preparație ce va înnobila 
cărbunele sosit în stare 
brută de la minele Pe
trila, Lonea și Dîlja. La 
această nouă preparație 
ne desfășurăm practica, 
noi, elevii claselor a X-a 
B și a Xl-a C de la Li
ceul industrial Petroșani. 
Tot pe acest mare șan
tier am desfășurat, și 
celelalte ore de practi
că de pînă acum, tiecîn-) 
aproape pe la toate for • 
mațiile de lucru (mon- 
tori, electricieni și vop
sitori), iar în prezent 
sîntem alături de fiera- 
rii-betoniști. Noi, prac- 
ticanții, pe lingă cunoș
tințele pe care le acu
mulăm din experiența 
constructorilor și monto- 
rilor, pe care pe drept 
cuvînt îi putem numi 
„profesorii noștri de pe 
șantiere", le dăm aces
tora și o mină de ajutor. 
Cel ce ne împăr

Răspundem 
cititorilor

MARIN ȘTEFAN. Din 
investigațiile întreprinse de 
noi, rezultă că dumnea
voastră nu faceți parte din 
colectivul de la I.M., Dîl
ja. în ceea ce privește se
sizarea dv, cadrele de răs
pundere ne-au informat că 
obiectele respective au fost 
vîndute cu liberul consim- 
țămint al solicitantilor. 
(G.B.)

N.C.V. al lui americanii (!), 
Petroșani : Modesta va
loare a încercărilor dv. 
poetice v-a determinat să 
vă ascundeți în spatele u- 
nui pseudonim (auto)iro- 
nic ? Vorbind de-a drep
tul, versurile ce ne-au par
venit suferă de prozaism. 
Ce mai încoace, încolo, și 
poezia este un meșteșug 
de „înaltă calificare"__ în
umbra marilor cărți scri
se de „experți în materie". 
(Credem că nu e nevoie 
de exemplificări). I.L. 

tășește cu generozitate 
din tainele acestei mese
rii este șeful de echipă 
Aristică Boianu, un me
seriaș care timp de 19 
ani și-a căpătat un sta
tut demn de invidiat în 
meserie.

La însușirea cunoștin
țelor practice sîntem cu 
toții receptivi, dar se 
detașează cu rezultate 
bune elevii Aurica Sto- 
ian, Camelia Ciolacu, Ion 
Leancă, Ion Ercsei, Mic- 
șunica Atănăsoaie, Ga
briela Năsui, Nuța Ghiță, 
Mariana Busuioc, Irina 
Kovacs,

Desigur că practica pe 
șantier constituie pentru 
noi un adevărat labora
tor al muncii", ajutin- 
du-ne să îmbinăm și 
mai bine teoria cu prac
tica, devenind buni me
seriași sau muncitori cu 
înaltă calificare, astfel 
îneît să preluăm în miini 
sigure ștafeta muncii,

Melania MUNTEAN, 
elevă la Liceul industrial 
Petroșani, clasa a X-a B

Șeful de echipă lăcătuș Dănilă Matei și munci
toarea Olga Oraveț verifică un set de ventilatoare de 
siguranță la standul de încărcare cu azot, dispozitiv 
conceput și realizat la atelierul mecanic al minei Lu
peni. I-oto : Ștefan NEMECSEK

OPERATIVITATE ȘI 
CALITATE

Pentru ca operațiile de 
primenire și preparare a 
cărbunelui cocsificabil să 
se desfășoare în flux con
tinuu, utilajele, agregate
le și benzile preparației 
din Lupeni trebuiesc re
vizuite și reparate cu 
multă probitate profesio
nală și operativitate. 
Alături de vîrstnici la 
aceste lucrări (executate 
înainte de termen și de 
calitate) au participat și 
tineri printre care amin
tim pe Vladimir Petcu, 
Nicolae Donțu, Adrian Ște- 
fănică, Tiberiu Drotzin- 
ger, Iulian Iancovici, Ni
colae Puia, Ion Iuga, Elef- 
terie Goanță, Vasile U- 
driștoiu, Traian Brînzan, 
Constantin Popa, Constan
tin Brănișteanu și Pavel 
Panțiru. Printre cei ce-și 
fac în mod conștiincios 
datoria în producție și 
răspund la toate chemările 
organizației U.T.C. se 
numără și tinerele Maria 
Serba, Maria Despina, E- 
lena Ilegeduș, Salvina Cu- 
cos, Voichița Puia, Maria 
Manolache și Vasilica Pre
da.

Maria CIIIȘU și 
Francisc COROIU, 

I’reparația Lupeni

Rodnic dialog de lucru
(Urmare din pag. I)

în vederea realizării unor 
produse apreciate pentru 
calitatea lor atît în țară, 
cît și de partenerii externi. 
Oamenii muncii de la cele 
două întreprinderi au for
mulat propuneri în vede
rea gospodăririi orașului, 
încă din aceste zile de în
ceput a primăverii, și îm
bunătățirea condițiilor de 
viață (construirea 
sau amenajarea unui că
min pentru tinerele de la 
întreprinderea de tricotaje, 
studierea posibilității de a 
se împrejmui calea ferată 
în zona cartierului Aero
port). Muncitorii, tehni
cienii de la I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani sînt integrați cu 
toată capacitatea moral- 
politică și profesională, 
s-a remarcat în timpul dia
logului de lucru, în efor
tul de 'a realiza lucrări de 
calitate pentru mineritul 
Văii Jiului contribuind, ast
fel, la creșterea produc
ției de cărbune atît de ne
cesar economiei naționale.

Echipa „service**—un ajutor 
prețios în realizarea 

sarcinilor de producție
'Urmare din pag 1,

tul pe tona de cărbune 
cam cu 20 la sută. Toto
dată, timpul pentru scoa
terea unui reductor a- 
fară, pentru repararea în 
atelier și introducerea lui 
din nou în mină este 
cam de 5—6 zile, pe cînd 
așa durează doar cîteva 
ore. Apoi transportarea 
pe suitoare, pe galerii, 
fără mijloace de trans
port, necesită forță de 
muncă, nu glumă, deci 
oameni scoși din pro
ducție. Totodată, putem 
acționa preventiv, prin 
repararea subansamble- 
lor defecte și lăsate ca 
rezervă la fiecare loc de 
muncă. Pe lîngă reduc- 
toare, băieții mai repa
ră stații de acționare și 
întindere, pinioane, la
găre și multe altele. Pen
tru a reduce timpul 4îu

LA I.U.M. 
PETROȘANI

UTILAJE MINIERE
DE ÎNALTA CALITATE
Muncitorii, maiștrii și 

inginerii de la întreprinde
rea de utilaj minier din 
Petroșani, au făcut o căl
duroasă primire, tovară
șului Radu Bălan, candidat 
de deputat în circumscrip
ția electorală nr 6 a Marii 
Adunări Naționale. Dînd 
expresie hotărîrii unanime 
de a susține candidatura 
muncind mai bine, reali- 
zînd mașini și utilaje mi
niere de înaltă calitate, cu 
performanțe tehnico-func- 
ționale superioare, pârtiei- 
panții la întîlnirea de lu
cru — Dumitru Găgean. Ni
colae Lobonț, Viorel . An
gliei, Elena Ciobanu, Nico
lae Geamănu, Titus Pește- 
naru, Marin Florescu, Ion 
Predoi — au scos în evi
dență responsabilitatea pro
fesională, dar și civică, 
preocuparea constantă a 
cetățenilor care au idei in- 
genioase într-o foarte largă 
sferă de probleme : cons
truirea unor noi edificii de 
interes social, educativ, cul

recondiționarea armătu
rilor TH, am introdus în 
subteran două prese de 
îndreptat și recondițio
nat armăturile vechi. U- 
na se află pe orizontul 
400 la nivelul unde lu
crează în prezent secto
rul și una la brigăzile de 
pregătiri, la atacarea de 
noi fronturi de lucru. La 
ambele prese se lucrea
ză în funcție de necesi
tăți și putem spune că 
aproape ne acoperim ne
cesarul de armături TH 
numai din recondiționări".

Experiența acestui sec
tor ar trebui preluată și 
de celelalte sectoare ale 
minei Lonea și nu numai 
de aici. Numai acționînd 
mai repede și mai bi
ne în caz de avarie, sta
ționările se reduc, iar 
producția de cărbune va 
crește.

tural și sportiv, programul 
de autopravizionare a lo
calităților, epurarea a- 
pelor Jiului, perfec
ționarea transportului
în comun, toate sprijinite 
pe acțiuni hotărîte de în
făptuirea programului de 
dezvoltare a uzinei, de creș
tere a calității muncii, de 
îndeplinire integrală a sar
cinilor de producție. Prin 
conținutul de idei, întîlni
rea de lucru a tovarășului 
Radu Bălan cu constructo
rii de utilaj minier din
Petroșani, a relevat di
mensiunea și calitatea conș
tiinței cetățenești, preocu
pată, în egală măsură, de 
continua perfecționare a 
muncii din uzină, dar și de 
toate aspectele și laturile 
care se integrează în ca
litatea vieții sociale. 
Toate propunerile, s-a evi
dențiat în timpul acestei 
întîlniri de lucru, se reali
zează, prind viață cu par
ticiparea nemijlocită a ce
tățenilor, în spiritul demo
cratic al societății noastre.

Confecționera Ilina 
Trif, una din munci
toarele fruntașe de la 
I.C. Vulcan.

Foto : Șt. NEMECSEK

Incendiul a fost
Intr-una din zilele tre

cute ,în jurul orei 15,30, 
pompierii formației de 
la I.M. Lupeni au fost a- 
nunțați că la cotețele de 
lîngă blocul A. 3 de pe 
strada Parîngului din lo
calitate a izbucnit un in
cendiu. Pompierii Iuliu 
Bogdan, Eugen Popescu, 
Lucian Enescu împreună 
cu șoferul Tiberiu Rnc- 
zek conduși în această ac
țiune de loan Tîrnovan, 
șeful formației, au inter
venit cu operativitate reu
șind să localizeze și apoi 
să lichideze incendiul ca
re începuse să se extindă

Ci „SPIRE FRUNTAȘI
LOR. Recunoscută pentru 
propaganda vizuală 
promptă și eficientă, mi
na Aninoasa nu-și dezmin
te faima. De curînd, pe 
fațada clădirii administra
tive au fost afișate foto
grafii de mari dimensiuni 
care reprezintă cîteva 
dintre cele mai bune for
mații de lucru ale minei. 
Realizarea, aparținind 

I 
l

înlăturat, dar...!?
cu lăcomie către garajele 
aflate în apropiere. Pom
pierii care au intervenit 
prompt, luptîndu-se cu 
flăcările, merită cuvinte 
de laudă. Se cuvine însă 
subliniate pentru a cons
titui învățăminte de viitor^ 
două aspecte. Cum și-au i 
supravegheat părinții co- ț 
pii de au reușit să se 
joace cu focul în apropie
rea cotețelor ? Și, cu ce 
drept unii locatari au 
c'nstruit aceste cotețe în 
apropierea garajelor, cînd, 
de fapt, nu aveau voie 
s-o facă ?

niembrilor foto-cineclubu- 
lui „Orizont XI" merită 
generalizată. (M.B.)

VULCANUL ARE 
NOUA FLORĂRIE, 
locuitorii Vulcanului 
asaltat pur și simplu 
florărie din or 
pe bulevardul 
Amenajată, m 
patronată de 
din localitate 
conducere 
de la 
troșani, 
a pus în 
varietate 
vate atît

O 
Ieri, 

au 
noua 

aș, deschisă 
Victoriei, 

obilată și 
exploatarea 
sub directa 
arhitecților 

Pe-
a

I. G. C. L.
noua florărie 
vînzare o mare 
de flori, 
în

culti-
dinserele

(Urmare din pag. 1)

Ies că avea și defecțiuni la 
sistemul de iluminat 1

Autocamionul 31-BV- 
7691 (condus de Toader O- 
laru), aparținind I.U.G.T.C. 
Brașov ne dezvăluie cîte- 
va surprize. în primul rînd 
mașina prezenta grave, 
foarte grave defecțiuni la 
sistemul de direcție. în al 
doilea rînd avea — în 
mod nepermis — trei per
soane (alături de șofer) în 
cabină. Și culmea ! Cei 
trei (Attila Kovacs — T.C. 
Ind. Oradea, Vasile Băl- 
teanu și Emanoilă Belea 
— T.C. Ind. Brașov) nu 
puteau să probeze ce cău
tau la acea oră (11,50) pe 
traseul Livezeni — Petro
șani, neavînd legitimații 

țară dar și în propriile 
sere din Valea Jiului.

SPECTACOL. Ansamblul 
artistic „Hațegana" al 
Ccnstliuiui județean al 
sindicatelor Hunedoara va 
susține pe scena casei de 
cultei ă din Petroșani un 
-pcetacol de muzică popu
lară sub genericul „De la 
noi din Hunedoara". Spec
tacolul va avea Ioc la ora 
20, iar „capul de afiș" îl 
deține cunoscuta doinitoa- 
re mehedințeană Angelica 
Stoica n. (I.L.)

DUMINICĂ, la cabana 
Pasu Vîlcan, Asociația

Plimbăreții pe banii 
statului sa fie puși 

la plata!
de serviciu sau măcar de
legații.

Transport clandestin (de 
data aceasta materiale) în
tâlnim și în cazul autoca
mionului 21-HD-3664 (con
dus de Marin Stuparu și 
aparținind I.J.T.L.). în ca
roserie circa 300 kg tablă 
zincată și 1 cutie de 20 
kg vopsea pentru care șo
ferul și cei doi încărcători 
nu ăveau forme legale !

o. ga- 
u- 

ia schi, 
ghiocc.u- 
este ne
poate u -

sportivă „Minerul" 
mzează prima ediție a 
nui nou concurs 
detat cu „Cupa 
lui". Competiția 
zervată, cum se 
șor bănui, copiilor și ti
neretului, organizatorii 
propunîndu-și să stimule
ze „vîrstele mici" la prac
ticarea acestui complex 
sport hibernal. (A.II.)

I 
I
I

Rubrică realizată de
T. CÂMPIANU

Pentru autocamioanele 
echipate cu peridoc (pen
tru transportul buștenilor 
din pădure) se prevede ca 
ele să aibă o stare teh
nică foarte bună, avînd în 
vedere condițiile deosebi
te în care circulă. Lucru 
de care nu ține seamă Du
mitru Răscolean din mo
ment ce a fost surprins cu 
autocamionul 21-HD-4166 
cu numărul de înmatricu
lare necorespunzător, la
care sistemul de iluminat 
prezenta defecțiuni. în ne
regulă au fost surprinse și 
alte două „surate" — 21- 
HD-3490 și 21-HD-1396 —
care circulau încărcate ne- 
gabaritic, dar fără stegu- 
lețele obligatorii în acest 
caz I

Pentru cele două utilaje 
(IFRON) aparținind Bazei 
de transport a C.M.V.J. 
și E.G.C.L. Petroșani, con
duse de Tache Tunza și 
Ion Tudoroiu, așteptăm 
răspuns de la cei care i-au 

îndrumat pe drumurile 
publice, din moment ce 
au fost găsite la ora 12,45 
în cartierul Aeroport cu 
defecțiuni tehnice foarte 
grave, iar primul din cei 
doi conducători nu avea 
nici un fel de acte asupra 
lui. Să mai notăm că în 
neregulă a fost găsită auto
basculanta 31-HD-7469, ca
re îndrumată de la mina 
Vulcan spre I.U.M. Petro
șani, avea mai multe per
soane (încărcători) în ca
bină.

în toate aceste cazuri, 
agenții de circulație și-au 
făcut prompt datoria a- 
plicînd sancțiunile prevă
zute de lege, inclusiv re
ținerea permiselor de con
ducere, acolo unde s-a im
pus Ca o observație pozi
tivă să notăm faptul că nu 
au fost găsiți conducători 
auto sub influența alcoo
lului și că nu s-au consta
tat abateri de la principa
lele reguli de circulație.

Totuși, aspectele consta
tate, abaterile care au fost 
întîlnite, trebuie să dea 
serios de gîndit, atît celor 
surprinși în culpă cît și 
celor ce au scăpat „fil
trului" din acțiunea în
treprinsă.
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ȚARA NE OERE
Cil MAI MULT CĂRBUNE !

Minerii din Paroșeni
au demarat cu succes

Acțiunea de
redresare implică

Mobilizarea
a colectivului, 
la capacitate

exemplară 
exploatarea
a

și sporirea gradului

r----- ----------In urmă cu 11 zile fă
ceam publică hotărîrea 
oamenilor muncii de la 
I.M. Paroșeni de a onora 
exemplar îndemnul se
cretarului 
partidului, I Nicolae Ceaușescu,
ceea ce privește sp_>rirea 
aportului mineritului ro
mânesc la asigurarea ba
zei și independenței e- 

a
a-

general al 
tovarășul 

in

cu 840 mai mult decît 
media lunii ianuarie. 
Brigada lui Geza Kalman 
realizează cu combina 5 
ml pe zi, la pregătiri. 
Ortacii lui Cerceja gră
besc repunerea în func
țiune a 
tat 
6. 
că 
b r

nergetice 
țării. în 
cest sens, evi
dențiind avan, 
tajele schim
bului de
6 ore, valori- 
ficîndu-le tot
odată, 
rii din 
roșeni 
țiunea

abatajului do- 
cu complex în blocul 
N-au atins în- 

vitezele stabilite 
i g ă z i 1 e de avan-

mine- 
Pa-“”

au declanșat ac- 
de redresare a 

activității economice, în- 
dreptîndu-și în primul 
rînd, atenția spre asi
gurarea frontului de lu
cru, prin creșterea vite
zelor de avansare în lu
crările de pregătiri, îm
bunătățirea transportu
lui și aprovizionării, ex
ploatarea cu eficiență a 
modernelor utilaje. La 
întrebarea dacă faptele 
susțin angajarea colecti
vului, ne răspunde di
rectorul minei, ing. Io
sif Bocan.

— Media producției 
zilnice a înregistrat un 
salt de 200 de tone, fată 
de februarie, în ziua de 
9 martie am atins 2674 
tone de cărbune,

Brigadierul Victor 
Romeghea, alături de 
cîțiva ortaci, compo- 
nenții uneia din forma
țiile de lucru cu 
mai bune rezultate 
la mina Paroșeni.

cele 
de

Foto : Șt. NEMECSEK

nent al conduceiii com
binatului. In acest sens, 
efectivul nostru de for
ță necalificată de mun
că a sporit în aceste zi
le cu 100 de oameni. Ma
joritatea vor lucra în 
pregătiri, pentru a crea 
noi capacități 
dar în acest 
mizăm și pe 
mecanizării,

Saltul calitativ, operă 
a inirecuha colectiv

sare rapidă conduse 
Dumitru Dărabă, 
tru Kadar, deoâiece 
tîmpină încă greutăți în
transport și aprovizio
nare. In sectorul II 
vor 
crările
taliștii 
drașic 
astfel

de 
și Pe

in-

se 
intensifica însă lu

de pregătiri, fron- 
lui Nicolae An- 
vor forma două 

de brigăzi. 
Ce măsuri se vor

concretiza în perioada 
proximă ?
— Va lua ființă un nou 

sector de producție. III, 
va exploata b.ocul 

stratul 5, în 
de mai bună 

muncii întregul 
primește cu în- 
noile programe 
mai ales că

care 
Vi, 
ții 
nizare a 
c ,l«Jiv 
credei e 
stabilite, 
primim sprijinul perina-

condi- 
orga-

productive, 
domeniu 

avantajele 
utilizînd 

combinele de 
înaintare.

— Care este 
„pulsul" 
lizărilor 
nivelul 
■națiilor 
lucru ?

— Brigăzi
le care ex

ploatează complexe me
canizate 
mai des producții 
cord. Mă refer în special 
la cele din sectorul ii, 
unde ortacii lui Francisc 
Fazakas depășesc pro- 
ductivitățile cu două to
ne pe post în mod cu
rent. De asemenea, ran
damentul complexului 
românesc exploatat de 
brigada lui Romeghea a 
atins 19 tone. Intre mi
nerii care utilizează pro
cedeul 
pușcare, 
trecerii 
Nicolae 
sectorul II. Sec
torul IV ne îndreptățeș
te speranțele în revigo- 
rizarea mai devreme a 
întregii activități.

rea- 
la 

for- 
de

înregistrează
re-

clasic perforare- 
în fruntea In

se află brigada 
Brutu, de la

i

E

I I 
iIII 
I 
i

Excedent 
excelent

Pagină realizată de 
Ion Vulpe

Foto : Șt. NEMECSEK

Cărbune mai mult pen
tru lumina și căldura pa
triei, iată deviza scumpă 
a minerilor din Paroșeni, 
recunoscuți pionieri ai 
canizării din subteran, 
pășirea impasului, în 
au cantonat o vreme.

La stația de compresoare de Ia mina Paroșeni de 
curînd s-a terminat montarea unui nou compresor 
care a suplimentat debitul de aer comprimat necesar 
desfășurării procesului tehnologic de extracție a căr
bunelui. A... •£«... 1-*

me- 
De- 

care 
a 

mobilizat forțele colectivu
lui. acțiunile întreprinse cu 
promptitudine și exigență, 
cu responsabilitate mun
citorească, și-au arătat de
ja roadele. Cărbune 
mult, dar respectînd 
mele departamentale 
protecție a muncii, 
lînd la avantajele 
nizării, folosind 
fondul de timp. în consens 
cu măsurile tehnice, de o 
bună primire s-a bucurat 
întărirea spiritului de dis
ciplină, omogenizarea for
mațiilor de lucru, conlu
crarea fertilă a sectoarelor 
și compartimentelor teh
nice. Demn de relevat este 
faptul că numărul nemo-

mai 
nor- 

de 
ape- 

meca- 
eficient

Măsuri ferme, 
mobilizare exemplară

Sîmbăta trecută, în cadrul tentativelor de recor
duri productive, brigada lui Francisc Fazakas, între- 
cîndu-se pe sine, a extras 847 tone de cărbune, ceea 
ce înseamnă că productivitatea realizată de minerii 
care strunesc cu îndeminare un complex mecanizat 
a atins 25 tone/post, față de 14,8 planificat. Efortu
rile de autodepă.șire, confruntarea cu greutățile, mo
bilizarea exemplară a colectivului, nu constituie apa
najul singular al acestei formații, brigada lui Faza
kas ilustrează doar reușita cea mai spectaculoasă. De 
altfel, în dialogul purtat cu mulți dintre minerii și 
inginerii din Paroșeni a fost relevat faptul că acțiu
nea de redresare este opera întregului colectiv, pro
blemele tehnice și de disciplină sînt bine cumpănite 
la nivelul sectoarelor și formațiilor de lucru.

Q Victor Romeghea, șef de brigadă, sectorul I : 
„Numai în prima decadă, cu complexul mecanizat ro
mânesc din frontalul nostru am extras 6000 tone de 
cărbune, ceea ce reprezintă aproape 45 la sută din 
planul lunar. în rîndul celor mai vrednici din brigadă 
se numără șefii de schimb și minerii Mihai Brătescu, 
Oprea Țenea, Mihai Hîrtop, Gigă Bolohan, Gheorghe 
Atudorei, Constantin Mazga și Costică Dorobăț".

EJ Nicolae Andrașic, șef de brigadă, sectorul II : 
„în prezent dezechipăm abatajul, munca se desfășoa
ră în acord global, în urma unei convenții-contract, 
încheiată cu conducerea minei. Ritmul lucrărilor ne 
permite să terminăm cu 15 zile mai devreme, apoi 
vom deveni brigadă de pregătiri. Ne vom pregăti vi
itorul 
monta 
Vasile

5I
i

î r 
i
I

i
9

j
i

9

frontal, tot în acord global, după care vom 
un nou complex. Deocamdată, schimbul lui 

Lupu se află în frunte".
_  Vasile Cerceja, șef de brigadă, sectorul IV : 

„Săpăm un suitor la galeria de cap spre abatajul lui 
Francisc Fazakas, ajutați de brigăzile lui Antohi 
Ghiban. Sectorul I este în urmă cu o zi, .pentru 
frontalul cu complex mecanizat nu este exploatat 
capacitate. Ne vom strădui să încheiem lucrarea 
5 zile mai devreme, adică la 25 martie".

■ Sing. Ilici Garaliu, șef sector I. „La 24 martie 
se va finaliza străpungerea executată de brigăzile de 
Investiții Ion Daniel — Mihai Bakos. Pentru pregă
tiri vom apela la o altă combină de înaintări. Din 
luna aprilie ne vom realiza și depăși planul la cărbu
ne".

■ Ing. Remus Becuș, șef sector II : „N-am atins 
ritmul preconizat la înaintări, pentru că mai avem 
„puncte ștrangulate" în transportul materialelor. Am 
reparat troliile de pe traseu și am introdus altele, me
canizarea transportului va contribui la îmbunătățirea 
aprovizionării. Vom dispune de front de lucru, în 
trimestrul II vom extrage cărbune la nivelul preve
derilor".

■ Ing. șef electromecanic Ștefan Toma : „Ne stră
duim să reactivăm parcul de combine de înaintare. 
Urmează să ne sosească un monorai cu mare capaci
tate, un altul pentru formația lui Kalman. Pentru 
îmbunătățirea condițiilor de siguranță a muncii am 
dispus înlocuirea tronsoanelor de conducte de ae- 
raj cu secțiuni mici și montarea unor noi compresoa
re la suprafață".

Și 
că 
la 
cu

1

I

!

tivatelor a scăzut simțitor 
în luna martie. Totuși se 
impune o permanentă mun
că de educație in rindul 
celor care se mai încume-

rea utilajelor de care mi
na Paroșeni nu mai are 
nevoie așa cum s-a pre
cizat in recenta ședință a 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

împlinirilor
tă să ignore deliberat 
forturile ortacilor.

Perspectiva redresării 
anunță generoasă în suc
cese, hotărîrea minerilor 
din Paroșeni de a reveni in 
elita breslei vredniciei tre
buie sprijinită în perma
nență de Combinatul mi
nier Valea Jiului, prin do
tare tehnică la nivelul ce
rințelor. în același timp 
impunîndu-se redistribui-

Altfel este afectată 
ciența economică a 
prinderii. . se irosesc 
semnate valori materiale 
și bănești. Conducerea teh
nică a minei trebuie să vi
zeze, in permanență, îm
bunătățirea transportului, 
alte acțiuni de organizare 
a muncii, în acest sens în
tre măsurile „cu bătaie 
lungă" inspirăm construi
rea unor silozuri-tampon

efi- 
între- 

în-

„Investițiile sînt frun
tea", parafrazează un 
proverb membrii sec
torului IV, cifrele sînt 
edificatoare, la jumă
tatea lunii martie, pla
nul trimestrial a fost 
depășit cu 19 ml. E 
drept, efectivele au 
crescut, dar să luăm în 
considerare și faptul că 
în această perioadă se 
va executa un volum 
suplimentar de lucrări, 
valorînd 2 000 000 lei, 
planul trimestrial to- 
talizînd doar 3 000 000.

— Ortacii au înțeles 
mai bine, remarcă mais
trul principal Mihai 
Cîrșmaru că, în calita
te de deschizători de 
drumuri, soarta produc
ției depinde de ei ; sem
nificativă mi se pare 
curba descendentă a ne
motivatelor. De la 15 în 
februarie am ajus doar 
la două pînă acum, co
mise de același om.

La zi, brigada lui A- 
lexandru Laszlo are un 
„excedent" de 22 de 
procente, ortacii lui Ion 
Daniel au doar cu două 
mai puțin, remarcabil 
este faptul că toate for
mațiile de lucru își de
pășesc sarcinile.

— Și în anul trecut 
am fost fruntași pe mi
nă, intervine Al. Laszlo, 
dar de la - „bronzul" în
trecerii socialiste am 
ajuns pe primul loc. 
Brigăzile sînt omoge
nizate, „n-am plimbat" 
oamenii buni sau răi, 
toți au devenit buni, 
schimburile sînt echi
librate.

Cum și-a propus co
lectivul să încheie pri
mul trimestru ? Cu un 
bilanț care să depășeas
că planul cu 72 ml va- 
lorificînd eficient poten
țialul uman. De remar
cat că în aceste zile 
și-au suplimentat an
gajamentul cu 20 ml, în 
total un avans de 15 zi
le, care să contribuie la 
conturarea mai rapidă 
a noi locuri de muncă. 
Acționînd cu responsa
bilitate, minerii de la 
deschideri sînt într- 
adevăr pionierii viitoa
relor succese, avansă
rile record au darul să 
prevestească un „exce
lent excedent", din tri
mestrul II, pe întreaga 
lună.

— Sporul productiv, 
recunoaște cu mîndrle 
șeful sectorului, sing. 
Ion Rățulescu, are la 
bază creșterea produc
tivității muncii, folosi
rea eficientă, printr-o 
mai bună organizare a 
timpului de lucru. Nou! 
program de lucru asigu
ră o mai bună corelare
a șutului cu ciclul de 
producție.

de bloc, care și-au dovedit 
utilitatea mai ales în ves
tul bazinului; fiindcă au 
darul să contracareze e- 
ventualele defețiuni și în
treruperi ale fluxului de 
benzi și transportoare.

— Comuniștii, oamenii 
muncii de la Paroșeni, re
marca Alexandru Bucea, 
secretarul comitetului de 
partid pe mină, vor mili
ta pentru permanentizarea 
succeselor repurtate de 
la începutul lunii martie. 
Prin acțiuni politice de an
vergură, ne-am propus ri
dicarea gradului de conș
tientizare a oamenilor 
muncii, creșterea eficien
ței inițiativelor muncito
rești, întărirea disciplinei 
tehnologice și a muncii. 
Vrem să marcăm trimes
trul II, încă din prima zi, 
cu prestigioase succese în 
muncă, să ne reînregimen- 
tăm în rîndul fruntașilor 
în întrecerea socialistă.
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zicruziLiT^i'rgza în lu/hc
Ședința 

Comitetului CAER 
pentru 

colaborare 
tehnico-științifică

HAVANA 16 (Agerpres) 
La Havana a avut loc 
ședința a 28-a a Comitetu
lui CAER pentru colabo
rare tehnico-științifică, la 
care au participat repre
zentanții țărilor in Comi-

A fost efectuat un 
s-iamb reciproc de expe
riență în domeniul prog- 
m>zăril și planificării dez
voltării .științei și tehni
cii si s-au examinat pro
ci eme privind perfecțio
na ea în continuare a co- 
aborării tehnico-științifi- 

,i țărilor membre ale 
C AER, în direcția accele
ră n creă?ii și introduce
rii in producție de noi 
tehnologii și materiale. Tot
odată, s-a acordat aten
ție deosebită dezvoltării 
colaborării pentru folosi
rea economicoasă și rațio
nală a resurselor de com
bustibili, energie și ma
terii prime, în domeniul e- 
iaborării roboților indus
triali și al folosirii tehni
cii microprocesoarelor, 
precum și in domeniul in
troducerii largi în econo
mii le naționale de sisteme 
automatizate.

Universitatea Craiova, în semifinalele „Cupei UEFA“!
CRAIOVA 16 (Agerpres).

— Echipa Universitatea 
Craiova a reușit perfor
manța de a se califica în 
semifinalele „Cupei
U.E.F.A.”, învingînd
miercuri, în meci retur, 
la Craiova, în prezența 
a peste 50 000 de specta
tori, formația vest-ger- 
manâ F.C. Kaiserslautern, 
cu scorul de 1—0 (0—0), 
prin golul înscris de Ne
grită în minutul 82. în pri
ma partidă, F.C. Kaiser
slautern cîștigase cu 3-2, 
calificarea Universității 
Craiova datorîndu-se go
lurilor Înscrise în deplasa
re

Jocul a purtat ampren
ta întllnirilor decisive, cu 
acțiuni îndelung elabo
rate, oaspeții încercînd, 
printr-o apărare supranu- 
merică și prin ruperea rit
mului, să păstreze avan
tajul minim luat pe teren 
propriu. Dind dovadă de 
o siguranță și un calm re
marcabil, fotbaliștii ro
mâni au reluat mereu 
atacurile, pe front larg, 
beneficiind de multe ba
loane, cîștigate de linia 
de mijloc — Bălăci, Ți* 
cleanu, Donose și, în re

CRAIOVA 17 — De 
la corespondentul Ager
pres, Marin Coandă :

Constantin Oțet — an
trenorul principal al Uni- 
versității Craiova :

Jocul în general a fost 
echilibrat. Ne-am pro
pus să nu ne năspustim 
peste adversar, să fim 
cumpătați în toate mo
mentele, iar jucătorii 
au înțeles și au aplicat în 
teren întocmai tactica 
preconizată. Aș dori să 
remarc tăria morală a 
întregii echipe, iar în mod 

. deosebit, pentru siguranța 
'inanifestată <— pe căpita- 
hul formației Costică 
Ștefănescu. -Golul s-a mar. 
ca: dintr-o fază fixă, dar

Acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării

WASHINGTON 16 (A-
gerpres). Peste 3000 de 
membri ai prestigiosului 
Institut de tehnologie din 
Massachusetts (MIT), în
tre care 4 laureați ai Pre
miului Nobel, s-au pro
nunțat pentru înghețarea 
armamentelor nucleare.

Intr-o scrisoare deschi
să adresată Congresului 
S.U.A., 3 258 de semnatari 
— studenți și profesori, cu- 
noscuți oameni de știință, 
intre care se află și 11 cer
cetători care au participat, 
in urmă cu 40 de ani, la 
crearea primelor bombe 
atomice la Los Alamos — 
subliniază că a sosit mo
mentul instaurării unui 
moratoriu asupra experi
mentării, producerii și des
fășurării de arme nucleare.

COPENHAGA 16 (Ager
pres). Un „Autobuz inter
național al păcii" a luat 
startul din Copenhaga spre 
mai multe orașe și comu
ne ale Danemarcei. Timp 
dc două săptămîni tineri 
partizani ai păcii din Ma
rea Britanic, Belgia, Olan
da și R.F.G., țări unde ar 
urma să fie amplasate noi

priza secundă, Beldeanu, 
laborioasă prezență în 
toate fazele jocului.

începutul partidei a 
fost echilibrat, dar după 
primul sfert de oră craio- 
venii au trecut la cîrmă, 
în minutul 27 înregis- 
trîndu-se una din cele 
mai mari ocazii, cînd 
Bălăci a executat o lovi
tură liberă de la 22 ru. 
dar balonul a întîlnit ba
ra. In mlnul 34 Negrilă, 
anunțînd parcă isprava 
din frnalul partidei, a 
șutat periculos, mingea 
fiind blocată cu dificulta
te de portarul Reichel. 
Partea a doua a meciului 
a început de asemenea în 
favoarea fotbaliștilor ro
mâni. In minutul 48 șu
tul lui Ungureanu, după 
o pătrundere abilă, a fost 
respins greu de portarul 
vest-german. Trei minu
te mai tîrziu, arbitrul a 
refuzat un penalty echi
pei române, la un fault 
în careu asupra lui Că
mătaru.

Golul calificării a fost 
anunțat în minutul 75 
de marea ocazie a lui 
Geolgău : acesta a primit 

Declarații după meciul Universitatea Craiova —
F.C. Kaiserslautern

am pregătit foarte bine 
tazele lixe. De altfel .am 
mai avut o bară din ase
menea fază prin Ilie Bă
lăci.

Arbitrul K. Ilacket:
Organizare excelentă. Un 

meci foarte greu. Jucăto
rii s-au comportat bărbă- 
tește și aș putea spune că 
a fost un meci tipic de 
cupă englezească. N-a fost 
nici o decizie controver
sată. Universitatea a me
ritat victoria.

Kudy Kroner, antrenorul 
principal al echipei F.C. 
Kaiserslautern. 

le rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de ac
țiune, vor avea întîlniri cu 
primarii orașelor, cu re
prezentanți ai organizațiilor 
sindicale, de femei, și de 
tineret daneze, cu scopul 
de a evidenția pericolul 
prezentat de pregătirile 
militare ale NATO în Eu
ropa occidentală.

+
LONDRA 16 (Agerpres). 

Marea Britanie s-a alăturat 
Republicii Federale Ger
mania și Italiei, cerind Sta
telor Unite să prezinte o 
nouă propunere suscepti
bilă să ducă la depășirea 
impasului în negocierile 
de la Geneva privind li
mitarea armamentelor nu
cleare in Europa, transmite 
agenția Reuter, citînd sur
se oficiale din Londra.

Marea Britanie, R.F.G. și 
Italia fac parte din grupul 
celor cinci țări vest-euro- 
pene pe teritoriul cărora 
urmează 6ă fie amplasate, 
începind din decembrie 
1983, 572 de rachete nu
cleare americane cu rază 
medie de acțiune de tip 
„Pershing-2" și „Cruise", în 
eventualitatea unui eșec 
al tratativelor de la Ge
neva.

o pasă lungă de la Ți- 
clcanu, a preluat specta
culos, cu călcîiul, dar, ta- 
lonat de Wolf și cu por
tarul Reichel ieșit în 
întîmpinare, s-a pripit și 
a șutat peste poartă dc 
la numai 9 metri. In mi
nutul 82 a venit și golul 
calificării, absolut meri
tat după desfășurarea 
partidei, Cămătaru a șu
tat din întoarcere de !a 
aproximativ 40 m, Reichel 
respingând în corner. Lo
vitura de colț a fost exe
cutată de Bălăci, înalt, 
Cămătaru a sărit la cap, 
derutîndu-i pe fundașii 
vest-germani. mingea a 
ajuns la Negrilă, care a 
preluat precis și a șutat 
cu piciorul sting, din a- 
propiere sub bara porții 
lui Reichel.

Performanța Universi
tății Craiova — califica
rea în semifinalele unei 
cupe europene — reprezin
tă un succes de prestigiu 
pentru fotbalul românesc, 
această prezență constitu
ind, totodată, o premieră 
în ce privește jocul cu ba
lonul rotund din țara noas

Pînă în momentul în 
tare s-a marcat golul am 
fost mulțumit de jocul e- 
chipei mele. Problema este 
că nc-am apărat prea 
mult. Linia ofensivă n-a 
dat randamentul scontat 
— deci — angajament re
dus al” atacanților față de 
un angajament bun al în
tregii echipe craiovene. 
Craiova și-a jucat șansele 
cu bărbăție. Noi nu am 
avut nici o ocazie clară de 
gol.

Briegel — căpitanul e- 
chipei F.C. Kaiserslautern :

L-am remarcat în mod
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Rămîn cu tine; 
Unirea: Cavalerii teu
toni, I-II.

LONEA : Zboară coco
rii.

VULCAN — Luceafă
rul : în spațiu.

LUPENI — Cultural: 
Despărțirea, I-II.

URICANI: Visul de 
argint al alergătorului.

TV
11,00 Universul femeilor.
11.45 Desene animate.
12,00 Film serial : Pasă

re de pradă. Episo
dul 2.

12,50 Flori de cîntec — 
melodii populare. ~

16,00 Telex.
16.05 Profesiunile cinci

nalului.
16.30 Studioul ■ tineretu

lui.
17.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo

mică.
20,25 Fotografie din rea

litate.
21.00 Film serial. Visuri 

destrămate. Episodul 
3.

21.30 Occident ’83.
21.45 Meridianele cînte- 

cului.
22.15 Telejurnal.

memento

tră. Realizată cu jucători, 
în majoritatea lor tineri, 
mulți fiind și componenți 
ai echipei naționale. ca
lificarea în elita socceru- 
lui european a fotbaliștilor 
craioveni poate avea o 
influență pozitivă și asu
pra jocului reprezenta
tivei. care în acest sezon 
are de susținut meciuri 
oficiale importante.

Arbitrul englez K. Hac- 
ket a condus următoare
le formații : Universita

tea Craiova : Lung — 
Negrilă, Tilihoi, Ștefă- 
nescu, Ungureanu, Ți- 
cleanu, Donose, Bălăci, 
Geolgău. (din min. 75 
Cîrțu). Crișan (din min. 
46 Beldeanu), Cămăta. 
ru . F.C. Kraiserslautern : 
Reichel — Wolf, Melzer, 
Briegel. Dusek, Brehme. 
Geye, Bongartz, Eilenfetd 
(din min. 85 Ilubner), 
Nilsson. T. Allots.

Partidele din cad/ul 
semifinalelor vor avea 
loc în zilele de 6 și 20 
aprilie. Tragerea la sorți 
a acestei faze se desfășoa
ră vineri. 18 martie, la 
Zurich.

deosebit pe Bălăci, deși 
am zis că nu fac eviden
țieri individuale pentru că 
Universitatea a fost o e- 
chipă foarte omogenă. Noi 
am venit să facem un meci 
egal, nccunoscînd forța e- 
chipei craiovene. Am gîn- 
dit partida pentru 0—0. iar 
apoi am primit golul și nu 
am mai putut remonta ni
mic. încă o dată — o pă
rere excelentă despre în
treaga echipă, care a știut 
să-și joace șansa. Craiova 
iși menține șansele, dacă 
va ști să-și folosească în
treaga forță la meciul de 
acasă !

CETĂȚENI!
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

confribuiti la reintroducerea 
în circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

Tn munții Retezat

Un impresionant act 
de omenie și solidaritate 

studențească
Grupul „ALPO" al stu

denților de la I.M.P. și-a 
rezervat zilele de sîmbă- 
tă și duminică (12-13 mar
tie) unui week-end pro
pus a fi petrecut în munți, 
străbătînd traseul alpin 
din Retezat — Cabana Pie
trele — Lacul Galeș. Ac
țiunea reușită. vremea 
superbă, peisajele de vis.

Dar... lucrurile au luat 
o întorsătură neaștepta
tă. Tocmai cînd sosiseră 
Ia Cabana Pietrele, stu
denții grupului „ALPO" au 
fost solicitați de urgență 
pentru salvarea unui ac
cidentat în regiunea Colții 
Peleguței — Căldarea Bucu
ra. Vestea a căzut ca un 
fulger. Era vorba despre 
viața unui om. Curajul, 
bărbăția, omenia și solida
ritatea sînt doar cîteva 
din calitățile unui monta- 
niard și au stat, în acele 
momente, la baza înțelep- 
tei hotărâri luate: echipa
rea adecvată nevoilor și 
posibilităților și reparcur- 
gerea în cel mai scurt timp 
a traseului Cabana Pietre
le — Căldarea Bucura. 
Oboseala unui traseu par
curs anterior a fost uitată. 
Nu era timp de pierdut : 
întunericul se lăsa peste 
cîteva ore.

Traseul greu și primej
dios, frigul, întunericul, 
setea erau lucruri neîn

semnate în fața necesită
ții și hotărârii de a salva 
un om.

îndelungatele cercetări 
în noapte n-au fost zadar
nice : cel căutat a fost 
găsit. „Trăiește 1" a strigat 
Nae Aldoiu. Au fost clipe 
unice de satisfacție și 
mulțumire ! Un foc înfiri
pat acolo în întunericul 
nopții a trezit căldura 
trupului șî a sufletului ce
lui accidentat. Apoi eli
copterul spitalului muni
cipal din Petroșani a in
tervenit pentru transpor
tul rapid al rănitului ia 
„căldura" îngrijirilor a- 
tente ale cadrelor medica
le.

„Modeștii eroi de nota 
zece" : Paul Dumitrache, 
Octavian Bunica, Victor 
Beletei, Râzvan Slama, Nae 
Aldoiu, Elisei Stoica, Mir
cea Murariu, Leontin Flo- 
rea, Nae Rădulescu, Fi
del Chirteș, Sorin Probo- 
teanu, David Grunjeanu, 
ajutați ;,în umbră" de 
Gabriel Neamțu, Dan Ma
tei, Olga Perfilov, Carmi- 
na Brega și Anda Crucea- 
nu.

„ALPO" este în conti
nuare alături de Dan și-i 
dorește însănătoșire grab
nică

A u ra ȘTEFAN, 
studentă
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