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• E vremea însămînțărilor, Ce semințe 
se găsesc în unitățile de profil ?
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Hotărîrea fermă a colectivului I.M. Aninoasa 
GRABNICA REDRESARE A PRODUCȚIEI, 

RECUPERAREA RESTANȚELOR
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ACTUALITATEA ÎN LUME
SPORT
9 Fotbal, divizia C
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ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Revenim la I.M. Aninoasa

Promisiunile devin fapte

ORGANIZARE TEMEINICĂ, PERSEVERENTĂ PENTRU

Cunoașterea șî îndeplinirea 
hotărîrilor de partid, 

a legilor țării
Joi, 24 martie, publi

cam ancheta „în trei zi- 
;e asigurăm tot ce tre
buie la frontul de lucru", 
ealizată la sectorul II 

-il minei Aninoasa. A- 
unci, formația condusă 
!e brigadierul Gheorghe 
Munteanu so
ți i ta spri- 
'in concret, 
operativ, e- 
ficient (așa 
cum „sună" 
și genericul
acțiunii noas
tre de presă) pentru re
medierea unor neajun
suri care impietau reali
zarea sarcinilor de plan. 
..Lemn, goale și aer — 
asta e cheia producției ! 
Iar eu nu le am", ne spu
nea brigadierul. Gheor
ghe Munteanu mai so
licita atunci lucrări de 
planare la galeriile de 
cap și bază, reprofilări, 
alte măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, menite să-I 

ajute să iasă din impas. 
Cu această ocazie, con
ducerea sectorului a 
promis măsuri ferme 
pentru îndeplinirea do
rințelor exprimate de bri
gadier. „In trei zile asi
gurăm tot ce trebuie la

nevră, acum 
dispune de 
40. S-a înce

frontul de lucru", pro
mitea șeful sectorului.

Stăm de vorbă cu ing. 
Gheorghe Negruț, secre
tarul organizației de 
partid din sector și a- 
flăm lucruri îmbucură
toare. Aprovizionarea 
brigăzii lui Munteanu 
este, acum, fără reproș. 
Se primesc pînă și „ju
mătăți", despre care șe
ful de brigadă spunea 
că nu le-a prea văzut a

nul acesta. Pentru o mai 
bună aprovizionare cu 
vagonete goale și ușura
rea procesului de în
cărcare s-a recurs la lun
girea transportorului 
din galeria de bază cu 
20 de elemenți. Dacă pînă

acum briga
da avea 15 
vagonete goa
le la o ma-

put plana- 
rea la galeria de cap, 
unde a fost plasată o 
brigadă specială condu
să de Mircea Malea. Pî
nă la această dată s-au 
planat 80 m, rămî- 
nînd ca porțiunea de 
40 m să fie planată în 
această săptămînă, cînd 
se va finaliza lucrarea.

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Cunoașterea temei
nică de către toți co
muniștii, de ceilalți oa
meni ai muncii a hotărî- 
rilor de partid și a legi
lor țării, înfăptuirea lor 
cu exigență și respon
sabilitate, reprezintă u- 
na dintre cele mai im
portante laturi ale acti
vității organelor și or
ganizațiilor de partid, o 
condiție esențială a creș
terii eficienței acesteia.

Avînd în vedere acest 
deziderat, în cursul lunii 
martie a.c. au fost cons
tituite colective de acti
viști de partid și obș
tești conduse de mem
bri ai biroului comite
tului municipal de partid 
care, pe baza unei te
matici orientative. au 
ecntrolat un marc număr 
de organizații de partid 
din municipiu în legătu
ră cv preocuparea pen
tru cunoașterea, urmări
rea și aplicarea hotărî- 
rilor și legilor țării.

Concluzia desprinsă 
din controlul efectuat 

este că se muncește bine 
in această privință, mai 
cu scamă la nivelul co
mitetelor de partid oră
șenești și al unor între
prinderi miniere. prin
tre care cele de la Lu- 
peni, Petrila, Vulcan și 
Uricani, comunele Ani
noasa si Bănită,
I.P.S.R.U.E.E.M.  și alte
le. Aceste organizații au 
reușit să introducă și să 
perfecționeze sistemul 
de evidență cu Iîotărîri- 
le apărute și chiar să-i 
extindă pînă la nivelul 
unor organizații de ba
ză. Există o preocupare 
meritorie și pentru ela
borarea hotărârilor pro
prii, urmărindu-se ca 
acestea să cuprindă sar
cinile și obiectivele con
crete ale organizațiilor 
de partid. Aproape toate 
organizațiile de partid 
controlate au o bună 
preocupare pentru re
partizarea- sarcinilor din 
hotărâri și planuri de mă
suri pe membrii de 
partid, îndeosebi cci a

leși în organele dc con
ducere și îi ajută in în
deplinirea acestora. în- 
tr-un mare număr de or
ganizații de partid s-a 
statornicit practica de a 
solicita in adunările ge
nerale cîte 2—3 membri 
de partid să prezinte in
formări în legătură cu 
îndeplinirea sarcinilor. 
La comitetele de partid 
de la minele Lupeni, U- 
ricani, Dîlja, Aninoa
sa, Petrila, Lonea și din 
cele două comune exis
tă preocupări susținute 
pentru popularizarea le
gilor și decretelor. a 
cuvîntărilor tovarășului 
Nicolae Ceau.șescu, a al
tor documente. S-a cons
tatat că există și pre
ocupări pentru studierea 
organizată a hotărîrilor 
conducerii de partid și 
de stat, a legilor si de-

loan RESIGA. 
șeful secției organizato
rice a Comitetului mu

nicipal dc partid
(Continuare in pag. a 2-a)
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ÎN SECTORUL V AL I.M. VULCAN

Folosind condițiile propice asigurate, 
minerii și-au spus cuvîntui faptic

la 
are 

pon- 
zilni-

ectorul V de
I.M. Vulcan 
cea mai marc 
in producția
minei. Cu cele 1200 
de cărbune 
zilnic, sectorul 

și chiar

ex
iși 

de-

r*
O

dere 
că a 
tone 
trase
realizează 
pășește sarcinile de plan. 
Greutățile cu care 
confruntă toți cei 
își desfășoară 
tea în subteran nu 
ocolit nici colectivul 

insă 
propriile 
susțin u- 
mineri- 

desfășoară

eestuj sector, 
crederea în 
forțe, eforturile 
te ale tuturor 
lor care își i

se 
care 

activita- 
au 
a- 

in-

a știut 
la 1176 
minus 
la un 

ia sfîr- 
trimestru. 

un drum greu, plin 
eforturi, nu glumă, 

pate cele șapte bri
găzi ale secuiu
lui raportează Ja 

sfirșitul primului tri
mestru realizarea și chiar 
depășirea sarcinilor de 
plan pe care le-au avut. 
La loa de cinste, eu în
semnate depășiri la pro
ducția fizică de cărbune, 
se află brigăzile condu

activitatea aici, 
să le învingă. De 
tone de cărbune 
in luna ianuarie, 
plus de 586 tone 
șitul primului 
este 
de i 

T

cu 
tone 

Paraschiv 
(plus 2 100 to- 

loan Țobîlcă (plus 
tone), Petrache

se de Traian Borșa 
un plus de 2 900 
de cărbune, ~ 
Ciurescu 
nej.
1200
Marin (plus 1100) și loan 
Bud (plus 600) și brigă
zile conduse de Cons
tantin Curea și Virgil 
Stan care au reușit să 
recupereze integral mi
nusul cumulat în 
ianuarie și să-și 
plinească sarcinile

luna 
înde- 

de

ț 
țțț
ț

ițț

i

ColectivuT sectorului 
V s-a aflat lună de lu
nă. de Ia începutul a- 
cestui an, printre co
lectivele fruntașe de la 
I. M. Lupeni. raportind 
substanțiale depășiri de 
plan.

în clișeu : cîțiva din ■
‘re harnicii mineri din
briea ia condusă de Vic-
tur Butnaru, de Ia sec-
tOr Ui V.

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Ritm susținut pe șantierele locuințelor
Colectivul harnicilor constructori din cadrul 

Grupului de șantiere Valea Jiului al T.C.H. a rapor
tat la sfîrșitul primului trimestru o realizare de 45 
milioane lei, depășindu-și substanțial planul trimes
trial. Comparativ cu aceeași perioadă din anul tre
cut realizările au fost sporite cu 17 milioane lei, 
fapt care demonstrează puterea dc mobilizare a co
lectivului. Depășirea sarcinilor planului trimestrial 
s-a făcut în principal prin creșterea productivității 
muncii pe șantiere. Au fost atacate pe un front larg 
și obiectivele care au termen de predare în cel de-al 
doilea trimestru al anului, unde ponderea principală 
o au cele 505 apartamente. Pînă la sfîrșitul primului 
semestru din 1983 se prevede construirea a 560 de 
noi apartamente. în ritm deosebit de susținut se 
desfășoară lucrările de construcții de locuințe cane se 
află in zona noului cartier Petroșani-Nord și în noul 
centru civic al orașului Lupeni.

Prestații suplimentare
dar 

poate 
scurt, 
„Au-

Un colectiv mic. 
harnic — iată cum 
fi caracterizat, pe 
colectivul secției 40 
to-moto“ al cooperativei
„Unirea" din Petroșani. 
Numai în luna martie a- 
ceastă unitate a raportat 
la capitolul prestări de 
servicii către populație 
122 000 lei peste sarcina 
de plan. Cu toate că în 
lunile ianuarie și februa
rie, condițiile de lucru au 
fost mai grele, planul a 
fost nu numai îndeplinit, 
ci și depășit. Așa se face

că la sfîrșitul primului 
trimestru al anului pla
nul la prestări de servicii 
a fost depășit cu 247 000 
Ici, iar cel al producției 
marfă cu 320 000 lei. După 
cum ne-a informat tova
rășul Nicolae Munteanu, 
șeful unității, realizările 
sînt în principal rezul
tatul hărniciei de care 
dau dovadă zi de zi echi
pele conduse de Gheorghe 
Staicu, Dorin Fișter, Fla- 
viu Spaimoc, Ionel Dobre, 
Constantin Ghițan și Ro
bert Schuster.

In zilele de 6 șî 7 a- 
prilie, la Casa de cultu
ră din Petroșani va a- 
vea loc consfătuirea pe 
tema „Maistrul — speci
alist, om politic, condu
cător și organizator al 
procesului de producție". 
Consfătuirea este orga
nizată de consiliile jude-

țean și municipal ale sin
dicatelor și C.M.V.J. Par
ticipă maiștri minieri, 
maiștri electromecanici, 
președinții comitetelor 
de sindicat din sectoare
le întreprinderilor mi
niere, activiști de partid, 
de sindicat și conducă
tori ai producției.

în programul zilei de 
azi sînt prevăzute vizite

documentare la IUMP 
IPSRUEEM, urmate de 
instruire a activului 

orga-

Consfătuire cu maiștri minieri
de 
Și 
o
sindical pe tema 
nizării și desfășurării în
trecerii 
plicarea 
muncitorești. A doua zi, 
urmează 
propriu-zisă cu rolul 
atribuțiile maiștrilor mi
nieri. (I.D.)

socialiste și a- 
inițiativelor

consfătuirea
Și

i
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E vremea însămînțărilor. Ce semințe 
in unitățile

tre magazinele bine 
provizionate 
Jiului. Spre 
rea noastră 
nici un fel 
Aflate în 
acea oră, am 
același răspuns la 
barea 
mințe de 
gospodine.

— Am 
multe de 
trunjel, roșii, 
sfeclă și încă multe al
tele, dar cerințele au 
depășit prevederile noas
tre...

O gospodină susținea 
că a cumpărat semințe la 
magazinul de legume- 
fructe din Aninoasa.

Miercuri, 30 
a.c., ora 11,30. 
înființat la 
36 de legume-fructe 
Aninoasa în 
cumpărători, 
dorim, tovarășa Ilișca 
Maxim ne-a oferit ama
bilă semințe de ridichi, 
tomate, păstîrnac, pă
trunjel cu frunză crea
ță și castraveți de toam
nă.

— Alte semințe nu mai 
aveți 7

— Am avut, dar s-au 
terminat.

se găsesc
Ideea de a amenaja 

pe terenuri virane, chiar 
și între blocuri, 
țeles fără 
esteticului 
gust din 
grădini < 
zarzavaturi a prins 
dăcini. Indiferent de pro
fesie, majoritatea grădi
narilor în orele libere 
au săpat și’ pregătit te
renul pentru însămîn- 
țări, iar unele legume 
mai rezistente la frig au 
fost deja însămînțate. 
în dorința de a veni în 
sprijinul grădinarilor am 
întrebat la CPVILF Pe
troșani ce semințe de le
gume și zarzavaturi au 
pus în această primă
vară la dispoziția ama
torilor, prin unitățile 
de desfacere a legume
lor și fructelor. Am a- 
f'at că îndeosebi în u- 
nitățile din piețele lo
calităților Văii Jiului 
s-au pus la dispoziția 
oamenilor muncii semin
țe de tomate, morcovi, 
pătrunjel, păstîrnac, cas
traveți, ridichi și altele. 
Am căutat 
trecute aceste 
la unitatea de 
fructe din piața 
lui Petroșani,

bineîn-
i să dăuneze 

și ' bunului 
cartier, 

de legume
mici

Și 
ră-

mai zilele 
semințe 
legume- 

orașu- 
unul din-

(Urmare din pag. 1)

APARTAMENTE 
PROPRIETATE 
PERSONALĂ
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apar- 
proprietate 

După cum

IcI
ii

pentru 
vînzarea

■ 
I 
| 
i

| 
I i

Așa cum am 
nunțat, în zona Spita
lului din Petroșani, 
intr-un splendid peisaj, 
urmează să se constru
iască numeroase 
tamente 
personală.
ne-a făcut cunoscut Ofi
ciul județean 
construcția și 
apartamentelor, se pot
contracta imediat in a- 
ceastă zonă aparta
mente cu 3 camere, ga
raj și boxe în blocuri
le B și C. care au oar- 
ter și două nivele, cu 
structura de rezistentă 
din cărămidă. Cei in
teresați pot primi amă
nunte de la I.G.C.L Pe
troșani sau de la 
O.J.C.V.L. Deva, tele
fon 13014.

a-
din Valea 

surprinde- 
n-am găsit 
de semințe, 
magazin la 

primit 
între- 
la se- 
multe

cu privire 
la mai

avut semințe 
morcovi, pă- 

păstîrniG,

martie
Ne-am 

unitatea

calitate
Aflînd

nr. 
din 
de 
ce

La compartimentul 
C.T.C. al I.C. Vulcan 
se verifică produsele 
din punct de vedere ca
litativ.

de profil ?
— Cînd ați primit 

mințele 7
— Prima livrare 

februarie, iar a doua 
martie.

— în ce cantități 7
— Pătrunjel 1200 pli

curi, morcovi 1600, ridi
chii 1100, păstîrnac 200, 
varză 500, gulii 600, cas
traveți 500 șl altele, dar 
au trecut ca „pîinea 
caldă". După cum se ve
de au mai rămas doar 
cîteva plicuri de semințe 
de ridichi, tomate și 
pătrunjel creț, iar aces
ta e ultimul plic cu se
mințe de castraveți de 
toamnă.

Deci în ambele uni
tăți vizitate cantitățile
și sortimentele de semin
țe nu erau în măsură
să satisfacă cerințele 
cumpărătorilor. Activi
tatea de însămînțări este 
în toi și pe zi ce 
ia o amploare tot 
mare. Se impune 
din partea CPVILF 
troșani luarea de măsuri 
prompte 
pentru 
solicitanților 
în cantități suficiente și 
o largă gamă sortimen
tală.

se-

în 
în

î

I

|

E

(Vrmart din pag. 1)

plan trimestriale. O con
tribuție de seamă la rea
lizarea sarcinilor de pro
ducție în primul trimes
tru și la crearea liniei 
de front pentru îndepli
nirea planului în conti
nuare și-au adus-o brigă
zile de la pregătiri con
duse de Basi Szabo, Ni
colae Stan și Nicolae 
Diaconescu care au rea
lizat numai în luna mar
tie 30 ml mai mult 
cît sarcinile de plan 
vute.

rondiții deosebit 
prielnice pentru

'■’* alizarea sarcinilor 
de plan în cadrul secto
rului au fost create oda
tă cu trecerea la noul 
program de lucru. Efec
tivul întregului sector a 
fost reîmpărțit 
schimburi și pe 
de muncă. Forța 
muncă calificată a 
redistribuită la 
abataj, partea

de- 
a-

de 
re-

și operative 
aprovizionarea 

cu semințe

D. CRIȘAN

în cartierul „8 Martie*' 
din Petrila, complexul 
comercial atrage un 
mare număr de cum
părători.

cretelor, urmată de se- 
minarii și dezbateri con
duse de activiști de partid 
și specialiști.

Controlui efectuat a 
scos însă în evidență și 
multe deficiențe în acti
vitatea de elaborare a 
hotărîrilor, planurilor și 
programelor de măsuri 
proprii. în multe cazuri, 
hotărîrile se elaborează 
de un număr restrîns 
de oameni, iar uneori de 
unu] singur... „speciali
zat" în domeniu, 
ceastă practică este 
contradicție directă 
indicațiile ca toate docu
mentele proprii — ra
poarte, dări de seamă, 
hotărîri, planuri etc — 
să fie rodul muncii co
lective, în care să fie an
trenați membri de partid 
din activitatea de con
ducere și de execuție.

în ceea ce privește or
ganizarea controlului în
deplinirii prevederilor 
din hotărîrile și planu
rile de măsuri proprii 
deficiența cea mai mare 
constă în aceea că nu se 
perseverează pentru
finalizarea obiectivelor 
și sarcinilor stabilite. 
Cînd se adoptă, acestea 
sînt primite în 
mitate, se apreciază 
bune, pentru ca, 
or, pe parcursul 
tuirii lor, 
tărăgănarea, 
preocupare 
punerea în 
vederilor acestor 
mente. în ambele situații, 
cele mai multe neajun- 

k__________________________

A- 
în 
cu

unani- 
ca 

ulteri- 
înfăp- 

să intervină 
lipsa de 

pentru trans- 
viață a pre- 

docu-

O AMPLA DEZBATERE 
căminul de 
Grupului II 
T.C.H., în- 

muncitorilor 
cu brigada

IO AMPLA 
a prilejuit, la

nefamiliști al 
de șantiere al 
tîlnirea 
constructori 
științifică a Casei de cul
tură din Petroșani. Dez
baterea a fost consacrată 
respectării actelor nor
mative privind ordinea 
și disciplina în muncă și a

normelor de conviețuire 
civilizată în cămin și în 
societate. Cu acest prilej, 
constructorii au făcut o 
seamă de observații pri
vind cerințele de asigu
rare a frontului de lucru 
și dotarea locurilor de 
muncă, în vederea folo
sirii eficiente a fondului 
de timp. (I.D.)

CONCURSUL MICILOR 
POMPIERI a fost găzduit 
zilele acestea de Com

mecanică a sectorului a- 
coperă fiecare loc de 
muncă pe toate cele trei 
schimburi. „Fiecare om 
din sector are sarcini 
precise, știe locul lui de 
muncă și ce are de fă
cut", ne spunea 
de sector, Mircea 
țătescu. Noul program 
le-a permis formarea a 
două echipe de aprovi
zionare < 
brigăzile 
și piesele 
Condițiile 
trecerea la 
de lucru au dus la creș
terea productivității 
muncii în cărbune cu 
peste o tonă pe post în 
luna februarie față .de 
luna ianuarie, iar în 
martie productivitatea 
muncii s-a situat la o 
cotă superioară lunii fe
bruarie în medie cu 300 
kg pe post. Această creș
tere a
muncii a atras după sine 
creșterea producției extra
se zilnic și le-a permis,

șeful 
Băl-

asigură 
materiale 

schimb, 
prin

care
cu

; de
create

i noul program

recuperarea integrală a 
minusului cumulat în 
prima lună și depășirea 
sarcinilor de 
mestriale cu 
de cărbune, 
mele zile ale 
lie plusul cumulat 

tone, 
șefii 
un aport 
la reali

zarea sarcinilor de plan 
au avut și minerii Gli- 
gor Costea, Gheorghe 
Giosan, Ștefan Olaru, 
Constantin Parasca, Ni- 
co'ae Popa, Cozma Foca, 
Cezar Butnaru,
Brădișteanu,
’’-‘•u.ița, Dumitru

Mihai Surugiu, elec- 
'.r lăcătușii Nicolae Cos- 
tache, Gică Dragomir, 
Iosif Ludovic și Avram 
Vîrjan conduși de maiș
tri și 
tehnice 
despre eare 
maistrul Mircea Bălțătes- 
cu nu are decît cuvinte 
de laudă.

plan tri-
300 tone 
iar în pri- 
lunii

ridică la 840 
Alături de 

brigadă, 
deosebit

apri- 
se

de

t

Aristică
Nicolae 

Costi-

trece

pe 
locuri 

de 
fost

fiecare 
electro

cadre 
sectorului 
șeful lor,

celelalte 
ale

productivității

mai ales 
U.T.C. 

intensifice

unele sectoare 
de la Uricani, 

Băr-

suri s-au constatat la 
organizațiile de partid 
de la ICPMC, IACCVJ, 
cooperativa „Unirea", 
Grupul II construcții 
TCH, ICMM. Tot cu o- 
cazia controlului a re
ieșit că , dacă la nivelul 
comitetelor orășenești, 
la comitetele de partid 
de la unele întreprinderi 
miniere și de la cîteva 
organizații de bază 
efective mai 
cu experiență 
gată, există 
fie prin fișe,

cu 
sau 
bo

mari 
mai 

evidențe 
fie prin

mobila, 
miniere 
Lupeni, Paroșeni, 
băteni, Lonea.

Colectivele noastre de 
control au desprins și 
concluzia că unele orga
nizații de partid, printre 
care cele de la 1 
Livezeni, Paroșeni, 
trila 
se 
tisfăcător de studierea și 
popularizarea decrete
lor și a regu’amentelor 
de organizare și func
ționare a unităților, sau

minele
. Pe-

și din comerț 
ocupă nesa-

mare număr de cazuri 
de huliganism, furturi 
din avutul obștesc, di
vorțuri și violuri, de în
sușire a unor. venituri 
fără muncă cinstită, să- 
vîrșite mai ales de tineri 
pînă la 30-35 de

Aceste abateri, 
za cauzelor lor, 
unor acțiuni
pentru prevenirea și în
lăturarea lor cît mai 
grabnică trebuie să cons
tituie o preocupare de 
prim ordin. La nivelul 
orașelor, comunelor și

ani. 
anali- 

inițierea 
hotărite

Cunoașterea și îndeplinirea 
hotărîrilor de partid

caiete special întocmite 
privind termenele sca
dente și persoanele care 
răspund de 
prevederilor 
a programelor 
suri proprii 
superioare, la 
mare parte a 
țiilor de bază 
la unele comitete 
partid, nu există 
menea evidențe. O 
tuație ' nesatisfăcătoare 
s-a constatat în această 
privință la comitetele de 
partid de la întreprinde
rea de tricotaje, Prepa- 
rația Coroești, SSH, Co
merț 
IFA 
nea 
bază 
pu lui Neag, 
Petrila

îndeplinirea 
hotărîrilor, 

de mă- 
și a celor 
cea mai 
organiza

și chiar 
de 

ase- 
si-

Vulcan și Lupeni, 
„Vîscoza", I.M. Lo- 
și organizațiile de 
de la cariera Cîm- 

Preparația 
și Fabrica de

a altor reglementări cu 
privire la tehnica secu
rității, din care cauză 
mulți oameni nu cu
nosc aceste reglementări 
și deci nici nu le res
pectă. Așa se explică 
faptul că în raza muni
cipiului se mențin 
număr destul 
fraudele în dauna 
tului obștesc, 
le unor prevederi 

• hotărîrilor organelor 
perioare de partid și 
stat, a’.e normelor 
conduită înscrise în Co
dul eticii și echității so
cialiste, precum și aba
terile grave de la norme
le de tehnica securității 
muncii. în această 
rioadă organele de 
tiție și cele de M.A.l. au 
depistat și au judecat un

în
de mare 

avu- 
încălcări- 

ale 
su- 
de 
de

pe- 
jus-

unităților economice, sub 
directa conducere a or
ganizațiilor de partid, 
trebuie întreprinse ac
țiuni ferme pentru a 
preveni orice fel de a- 
bateri, creînd o opinie 
de masă împotriva aces
tora, pentru aplicarea cu 
toată fermitatea și con
secvența a legilor țării, a 
tuturor actelor 
tive.

în sprijinul 
rii hotărîrilor, a 
țării trebuie desfășurată 
o susținută și multilate
rală activitate politico- 
educativă, în conformita
te cu 
țional 
greșul 
cinile 
ferința Națională a parti
dului. în acest sens or-

norma

înfăptui- 
legilor

programul educa- 
elaborat de Con- 
al XII-lea, cu sar- 
stabilite de Con-

ganizațiile de masă 
obștești, 
sindicale și 
buie să 
țiuni'e pentru populari
zarea hotărîrilor. a legi
lor țării, pentru gene
ralizarea inițiativelor 
muncitorești, să intervi
nă hotărît și cu prompti
tudine pentru 
rea și prevenirea 
ror încălcări ale 
lației, ale normelor 
conviețuire socială, 
conducerea organelor 
organizațiilor de 
trebuie 
țiunile educative 
ales pe șantierele 
construcții, 
cooperație, 
unitățile industriei ușoa
re, la Institutul de mine 
și în școli, deci în cadrul 
unităților cu mulți tineri.

Acționînd cu exigen
ță, responsabilitate și i- 
nițiativă pentru 
tuirea măsurilor 
rate de Biroul 
tului nostru 
în urma dezbaterii con
cluziilor acțiunii de con
trol cu privire la orga
nizarea cunoașterii și a- 
plicării hotărîrilor și 
legilor țării, organele și 
organizațiile de partid 
din Valea Jiului vor con
feri finalitate și eficien
ță sporită întregii munci 
politico-educative în rîn- 
dul colectivelor de mun
că, își vor întări rolul 
conducător în mobiliza
rea oamenilor muncii 
înfăptuirea sarcinilor e- 
conomico-sociale.

depista- 
orică- 
legis- 

de 
Sub 

Și 
partid, 

intensificate ac- 
mai 

de 
în comerț, 
transporturi,

înfăp- 
elabo- 

Comite- 
municipal

la

pania de pompieri din Pe
troșani. Au avut loc o 
probă teoretică și trei pro
be practice — de îndemî- 
nare și viteză, ștafeta și 
desfășurarea unei acțiuni 
de salvare. Echipajele 
cîștigătoare sînt : locul 1 : 
Șc. gen. nr. 1 ; locul 2 : 
Șc. gen. nr. 5 și locul 3 : 
Șc. gen. nr. 7, toate din 
Petroșani. (loan Jitea, 
coresp.).

ÎN SALA DE LECTU
RA a bibliotecii Casei de

cultură din Petroșani a 
avut loc o masă rotundă 
pe tema „Realizarea unei 
noi calități a muncii și 
vieții în toate domeniile 
de activitate".

PENTRU CINEFILI, joi 
de la orâ 18, cinemateca 
din Petroșani prezintă la 
„7 Noiembrie" filmul ar
tistic „Dantelăreasa", pro
ducție a studiourilor el
vețiene.

LA URICANI, fiecare 
zi este folosită din plin

pentru înfrumusețarea 
acestei așezări minerești.
Gospodari cum sînt Ion 

Răsfoian, Gheorghe Ra
ță, lordache Ciobanu, 
Anton Pasca și mulți alții 
lucrează cu pasiune la a- 
menajarea zonelor verzi 
și plantarea pomilor or
namentali.

AUTOBAZA din Petro
șani a C.M.V.J. și-a spo
rit mijloacele de trans
port din dotare cu încă 
două autocamioane de ma

re capacitate. Echipate 
cu motoare „Diesel", cele 
două autocamioane con
tribuie la o mai bună a- 
provizionare cu utilaje, 
mașini, piese de schimb I 
și materiale a unităților 
economice din cadrul I 
C.M.V.J. (Vasile Beldie, | 
coresp.)

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚA I

I
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ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
Hotăi’îrea fermă «i colectivului

1. M. Aninoasa

GRABNICA REDRESARE A PRODUCȚIEI,
RECUPERAREA RESTANȚELOR

*

*
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In pas cu cerințele\

\
\

mecanizării, adică 
adevărați
miner i-tehnicieni

inte- 
aces-

•>s avei Dediu este un miner a cărui prezentare 
in amănunt este inutilă. Numele său e cu-

" noscut în întreaga Vale, renumele său a de
pășit granițele obișnuitului. De numele și renume
le său se leagă realizările de prestigiu pe frontul 
cărbunelui, care se obțin acum la sectorul I al mi
nei Aninoasa. Ceea ce este demn de relevat ni se 
pare stadiul de perfectă concordanță între pregăti
rea sa și a oamenilor săi și complicata dotare teh
nică de care dispun. Mai scurt, modul in care, așa 
cum sublinia secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, minerii pot să stăpîneas- 
că modernele utilaje, ridieîndu-și pregătirea pro
fesională la nivelul lor de tehnicitate. Adică, for
marea, printr-o muncă plină de responsabilitate a 
minerului-tehnician. Și, în cazul brigăzii lui Dediu, 
minerul-tehnician nu mai este un deziderat, ci o 
realitate. Este concluzia discuțiilor pe care le-am 
purtat cu Petru Bîrleanu, șeful sectorului I . Am 
plecat, firește, de la realizări.

rare este secretul celor 10 000 tone de cărbune 
extras suplimentar de brigadă de la începu- 
tul acestui an 7 Cum a reușit această forma

ție să-și depășească ritmic productivitatea muncii, 
ajungînd la vîrfuri de 16 tone pe post, cu 7 mai 
mult decît sarcina p anificată ? în primul rînd, stă- 
pînirea deplină a mecanizării. Reviziile șl repara
țiile complexului SMA-2 sînt efectuate de membrii 
brigăzii, lăcătușii și electricienii fac parte 
grantă din formație, participînd la acordul 
teia. Cele trei schimburi, conduse de Pavel Per- 
dul, Vasile Băran și Florea Vasile se suprapun cel 
puțin o oră pentru realizarea completă a ciclului 
de operații tehnologice. Șeful de brigadă este, in
tr-adevăr conducător și om politic. Fiecare om 
din abatajul frontal din stratul 3, blocul II știe ce 
are de făcut, sarcinile sînt repartizate concret. 
Foarte important — în această brigadă nu se cu
noaște noțiunea de „nemotivată". Alt capitol — a- 
provizionarea, nu suferă, cum se mai întîmplă, de 
sincope, minerește spus, de „sărituri". La brigada 
Dediu nu se efectuează schimbul pînă ce în aba
taj nu sînt toate cele necesare, materialele de sus
ținere și podire.

A tmosfera generală din sector ? 
Z'A Iată un exemplu. Deși lucrează

A clasice, o altă formație brigada 
Constantin Iacob realizează în martie, 
600 tone suplimentare sarcinilor cu o 
productivității de 1 tonă pe post. Există 
că ambele brigăzi muncesc. Sigur, 
în condițiile mecanizării, omul și mașina depășesc 
productivitatea cu vîrfuri de 7 tone pe post. Este 
o pledoarie pentru mecanizare. De aceea, șeful 
sectorului folosește des expresia „Abatajul lui De
diu arată ca în Neckerman !“ E pretențioasă afir
mația ? Rezultatele dovedesc că nu I

Tinerii și maturitatea
organizate de ei

Prezență activă și nu 
lipsită de eficiență in ac
tivitatea de zi cu zi de 
la mina Aninoasa, tine
retul dispune de posibili
tăți multiple de afirmare 
prin muncă. Prin iniție
rea unor acțiuni specifice, 
organizația U.T.C. rapor
tează rezultate bune la e- 
conomii finanțate, mun
că patriotică, precum și în 
viața de organizație. La 
economii finanțate, de la 
începutul acestui an s-au 
realizat 53 000 lei, iar in
dicatorul economii nefi
nanțate a fost depășit cu 
peste 1 800 000 lei. După 
cum ne informează Nicu- 
șor Rebegea, secretarul 
Comitetului U.T.C. pe mi
nă. s-au desfășurat im
portante acțiuni de mun
că patriotică la desconges
tionarea căilor de acces,

Foarte bună, 
în condiții 
condusă de 
la zi, peste 
depășire a 

certitudinea 
muncesc. Dar,

colectarea și predarea a 
173 kg cupru, participa
rea la lucrările de gospo
dărire a căminului de ne- 
familiști, la amenajările 
de la sera întreprinderii 
(care ocupă un spațiu de 
peste 300 mp). O latură 
importantă a activității 
tinerilor, cea de promo
vare a noului cuprinde 
rezultate, de asemenea, 
bune , prin creația teh- 
nico-științifică. De curind 
s-a conceput un sistem 
automat de decuplare a 
liniei de troleu Aninoa- 
sa-Sud, orizontul XI, in 
cazul concentrației de 0,5 
metan, lucrare 
de un colectiv 

realizată 
coordonat

de inginerul stagiar 
Gheorghe Bubui. Lucra
rea se află în execuție și 
la C.C.S.M.. dar la Ani

0 experiență bună -
Recuperarea, recondi- 

ționarea și refolosirea ma
terialelor este o preocupa
re de primă mărime și la 
mina Aninoasa. 
Despre eforturile care 
se depun pentru 
organizarea și buna des
fășurare a activității de 
recuperare — recondițio- 
nare — refolosire, am dis
cutat cu ing. Gheorghe 
Rancea, șeful biroului pro
gramare și urmărirea pro
ducției.

— înregistrăm rezulta
te mulțumitoare în lunile 
ianuarie și februarie. Pla
nul anual de recondițio- 
nări la piese de schimb a 
fost îndeplinit în propor
ție de 24 la sută. De ase
menea, planul de repara
ții capitale la utilaje a 
fost realizat în proporție 
de 35 la sută. începutul 
bun din acest an ne ofe
ră garanția că depășirea 
de anul trecut (5 milioa
ne lei) va fi mai mare.

— Cum stați cu recu
perarea armăturilor ?

— Prin programul uni
tar de măsuri s-a stabilit 
ca în trimestrul I să fie 
recuperate, recondiționa
te și refolosite 330 de ar
mături TH. Numai în 
primele două luni ale a- 
nului s-a reușit recupera
rea a peste 700 armături, 

acțiunilor
noasa era „mai aproape 
de practică".

Și în activitatea cultu- 
ral-artistică s-au obținut 
rezultate bune: două
locuri I la faza munici
pală a Festivalului mun
cii și creației „Cîntarea 
României" și 2 locuri II la 
faza j-Udețeană. S-au or
ganizat interesante acți
uni sportive și de orien
tare turistică, o bună pre
gătire pentru complexul 
aplicativ P.T.A.P., excur
sii la Sibiu, Păltiniș, Pia
tra Arsă, cu 45 la sută 
finanțări din fondurile 
U.T.C.

Sint cîteva acțiuni care 
atestă maturitatea colec
tivului de tineri 
de la mina Aninoasa și 
oferă încredere in activi
tatea lor viitoare.

a căror valoare se ridică 
la mai mult de 800 000 
lei.

— Acestea sînt reali
zările. Care sînt mo
dalitățile prin care 
s-a ajuns la ele ?

— în primul rînd, prin 
fișele limită. Nu se repar
tizează sectoarelor armă

turi mai multe decît ne
cesarul. Se ține cont de 
condițiile concrete de re
cuperare și recondiționa- 
re a armăturilor metali
ce de la fiecare loc de 
muncă. S-a contat pe fap
tul că 50 la sută din ar
maturile care pot fi recu- 
cuperate vor fi și recondiți
onate și refolosite.. Expe
riența dovedește că se pot 
recondiționa și refolosi 70 
la sută. Aceasta impune 
tnsă eforturi sporite din 
partea sectoarelor, . pentru 
a-și menține în funcțiu
ne presele pentru recon- 
diționare și să-și plaseze 
zilnic personal pentru a- 
ceastă activitate.

Pentru deplina 
securitate a muncii
• Fondul de cheltuieli pentru protecția mun- I 

cii, pe anul 1983 — 2 800 000 lei • Față de tri
mestrul I din 1982, pe primele 3 luni, din 1983, 
numărul zilelor de incapacitate temporară de mun
că a scăzut cu 342, raportat valoric, cu 31 550 lei.

După cum ne informa tovarășul loan Lăban, 
inginer șef cu securitatea minieră, la I.M. Aninoa- 
sa s-au întreprins și se întreprind măsuri ferme 
pentru protecția muncii. în afara acțiunilor de 
instruire și propagandă, pentru creșterea gradului 
de securitate in subteran, mai ales la abatajele 
frontale din stratul 3, blocuri e 1 și 2 s-a demarat 
introducerea .metodei de exploatare cu tavan de 
rezistență. De exemplu, la frontalul 9—10, de la 
sectorul 1 s-a început introducerea grinzilor în 
vatră, în așa fel ca la felia următoare să se lucre
ze cu tavan de rezistență. De asemenea, pentru 
creșterea gradului de securitate în exploatarea liniei 
de troleu pe magistra’a Aninoasa-Sud, in spatele 
susținerii de zidărie se injectează lapte de ciment, 
excluzind acumulările de metan. Propaganda de 
protecție a muncii este asigurată prin stația de ra- 
dioficare și cineclubul „Orizont XI", care, pînă la 
sfirșitul acestei luni va termina de „turnat" un nou 
film pc teme de securitate.

rezultate pe
în altă ordine de idei, 

nivelul de tehnicitate a 
lucrărilor executate în a- 
telierul propriu este în 
creștere. Dacă în anul tre
cut ponderea mare de re
parații și recondiționări 
era la transportoarele 
TR 3, acum se execută lu
crări la subansamble a

ferente transportoarelor 
cu bandă, inclusiv tam
bure de acționare și de 
întoarcere, se repară pom
pe din stația principală 
de evacuare a apelor. Se 
execută recondiționări și 
reparații la subansamble 
ale combinelor- de abataj 
și înaintare. Toată acti
vitatea de recuperare și 
recondiționare se execu
tă în acord global. Cointe
resarea oamenilor a con
dus la- rezultate bune.

— Măsuri de pers
pectivă ?

— în funcție de 
realizarea planului, vom 
urmări decadal, stocurile 
de materiale neconsu-

măsură
mate în subteran și vom 
aduce corecturi cantită
ților repartizate la începu
tul lunii.

— Sint desigur, și 
greutăți...

— Ne preocupă — deși 
e dificil normarea con
sumurilor specifice la u- 
leiuri, la recuperarea că
rora întîmpinăm greutăți. 
Nu e vorba de mari de
pășiri la fișele lunare, dar 
nu se poate asigura recu
perarea cotelor de ulei 
uzat impuse. încă nu se 
stăpînește periodicitatea 
înlocuirii uleiurilor, pe u- 
tilaje. Greutăți avem și la 
consumul de lemn de mi
nă și cherestea, deși con
sumurile la 1000 tone de 
cărbune extras au scăzut 
față de anul trecut, cu 
2—2,5 mc/1000 t la lemn 
și 0,5 mc/1000 t la che
restea.

Oricum, strădaniile co
lectivului nostru, îndrep
tate în primul rînd spre 
recuperarea minsurilor la 
producția de cărbune, nu 
se vor abate de la aceas
tă activitate importantă 
care este recuperarea, re- 
condiționarea și refolosi- 
r'ea materialelor, a pie
selor de schimb pentru a 
determina o eficiență eco
nomică sporită.

Promisiunile 
devin fapte

<Umbar€ din pao f'i

Și la galeria de bază' s-au 
planat și s-au reprofilat 18 
m ; acum vagonetele nu 
se mai lovesc de armă
turi, așa cum se plîngea 
brigadierul. Numai că 
aplicarea acestor măsuri 
nu trebuie să fie... foc de 
paie.

Care sînt rezultatele 
concrete ale acestor mă
suri tehnico-organizato- 
rice întreprinse la sectorul 
II, brigada Gheorghe 
Munteanu, după acțiunea 
noastră de presă ? Planul 
preliminar al brigăzii 
pentru 24 de ore este de 
240 tone de cărbune 
Luind in calcul faptul 
că, in ziua de 4 aprilie, iu 
doar două schimburi s-au 
încărcat 200 tone de căr
bune rezultă clar că for
mația de lucru condusă 
de Gheorghe Munteanu 
A intrat pe plan.

Concluzionăm, acolo un
de promisiunile se trans
formă în fapte, iar lapte,e 
au acoperire în rea izări, 
înseamnă că se înțelege 
bine sarcina trasată ue 
partidul nostru, de secre
tarul său general, de a 
da țării cît mal mult căr
bune.

Pagină realizată de 
Mircea BUJORESCU
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-^cry^Ltrarsd în lu/mf
Agendă diplomatică

PHENIAN 5 (Agerpres). 
— La Phenian s-au în
cheiat convorbirile dintre 
Kim Ir Sen, președintele 
R.P.D. Coreene, și pre
ședintele Egiptului, Hosni 
Mubarak, care a efectuat 
o vizită oficială de stat în 
capitala coreeană.' Cu pri
lejul acestei vizite, cei doi 
șefi de stat au semnat A- 
cordul general pentru co
operarea economică, teh- 
nico-științifică și cultura
lă între cele două țări, 
tren;mite agenția ACTC.

*

ALSER 5 (Agerpres). — 
în sr municatul comun dat 
publicității la încheierea 
vizitei efectuate în Alge- 
rii de ministrul marocan 
de interne, Driss Basri, se 
arată că acesta a anali
zat, împreună cu omologul 
sâa algerian, Mohamed 
Hadj Yala, „Măsuri de 
ordin pelitic, tehnic și ju
ridic care ar trebui adop
tate pentru a favoriza nor
malizarea progresivă a re

lațiilor dintre Algeria și 
Maroc" — s-a anunțat în 
capitala algeriană.

*

MANAGUA 5 (Agerpres). 
— Republica Nicaragua a 
propus Hondurasului și 
S.U.A. începerea de nego
cieri bilaterale în vede
rea depășirii punctelor de 
vedere divergente în ra
porturile dintre ele — 
transmite agenția IPS, ci
tind un comunicat al Mi
nisterului nicaraguan a! 
Relațiilor Externe. „Ten
siunea care există între 
țările noastre — se spune 
în document — nu poa
te fi depășită decît prin- 
tr-un dialog direct între 
părți și o soluționare paș
nică a controverselor".

Nicaragua a lansat gu
vernelor mexican, vene- 
zuelean, columbian și pa
namez un apel la me
diere pentru inițierea a- 
cestui dialog, relatează 
agenția.

Namibia — cap de pod pentru 
agresiuni militare împotriva 

statelor africane
LISABONA 4 (Agerpres). 

Regimul rasist din Repu
blica Sud-Africană Gontl- 
nuă ocuparea ilegală a 
Namibiei, folosind-o drept 
cap de pod pentru inten
sificarea- agresiunii mili
tare împotriva statelor a- 
fricane „din prima linie" 
— a declarat ÎDtr-un in
terviu acordat la Lisabona 
Sam Nujoma, președintele 
Organizației Poporului 
din Africa de sud-vest 
(SWAPO).

Președintele SWAPO a 
relevat să regimul rasist 
de la Pretoria mărește 
permanent contingentele

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
CONSILIUL DE SECU

RITATE AL O.N.U. a ce
rut secretarului general 
al Națiunilor Unite, Ja
vier Perez de Cuellar, să 
întreprindă o anchetă in
dependentă privind cau
zele și efectele cazurilor 
de otrăvire în masă care 
s-au produs în ultimele zi
le în Cisiordania și să 
prezinte de urgență Con
siliului concluziile sale. 

militare ale R.S.A. în 
Namibia, militarizează în
treaga viață a țării, cre
ează baze militare noi sau 
le modernizează pe cele 
vechi. Ca urmare a aces
tui fapt, aparatul repre - 
siv din Namibia a depă
șit în prezent 100 000 de 
persoane. Intensificarea 
escaladării militare și a 
represiunilor în Namibia, 
a declarat Sam Nujoma, 
are drept scop jefuirea 
bogățiilor naturale ale 
Namibiei de către regimul 
de la Pretoria și corpo
rațiile transnaționale care 
colaborează cu el.

CUNOSCUTA ACTRI
ȚA AMERICANĂ a fil
mului mut Gloria Swan
son a încetat, luni, din 
viață, la un spital din 
New York. Ea era in vîrs- 
tă de 84 de ani. în carie
ra cinematografică, Glo
ria Swanson a interpre
tat diferite roluri, în spe
cial comice, în peste 50 de 
filme mute.

memenlo
FILME

PETROȘANI 7 No
iembrie : Raidul vărgat; 
Unirea : Și caii se împuș
că, nu-i așa ?

LONEA : Atac împo
triva lui Rommel.

ANINOASA : Fumul
patriei.

VULCAN : Regina din 
Tîrnovo.

LUPENI : Dreptate
pentru toti.

URICANI : Silutări
profesorului.

TV

16,00 Telex. 16,05 Con
sultații în sprijinul învă- 
țămîntului politico-ideo
logic. 16,30 Din cununa 
țării mele — program de 
melodii populare, 16,50 
Viața culturală. 17,20 
Tragerea pronoexpres. 
17,30 Fotbal ; A.S.A.

__________________________________________________________________________ _____________ ______

Mica publicitate
CU adîncă dragoste și 

profund respect ne încli
năm și-ți sărutăm mîini- 
le, ție, LIDIA ORBAN, 
care la 6 aprilie vei îm
plini venerabila virală de 
92 de ani. Familia. (346) 

Tîrgu Mureș .— Steaua, 
în pauză: 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal. 20,15 
Actualitatea economică. 
20,25 Istoria poporului 
român în opera tovarășu
lui Nicolae Ccaușescu. t 
20.40 Interpreți și melo
dii. 20,50 Film artistic 
„Orașul". Premieră pe 
țară. 22,20 Telejurnal.

VREMEA
Meteorologul de servi

ciu Gheorghe Paca trans
mite : Ieri, temperatura 
maximă a acrului la Pe
troșani a fost de plus 13 
grade, iar la Paring de 
plus 4 grade. Minimele 
au fost de plus 3 și, res
pectiv" minus 2 grade.

Grosimea stratului de 
zăpadă la Paring : 7 cm.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vreme instabilă 
cu cer noros. Vor mai 
cădea averse de ploaie, 
iar la munte lapoviță și 
ninsoare. Temperatura 
maximă va fi cuprinsă 
între plus 10 și plus 15 
grade, iar minima între 
zero și plus 4 grade.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ivan 
Gheorghe, eliberată do 
I.U.M. Petroșani. O deda.- 
nulă. (371)
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Fotbal, divizia C

Victorie, chiar dacă s-a conturat... greu
MINERUL LUPENI — 

MINERUL PAROȘENI 
2—0 (1—0).

După partida de la Si- 
rn.rm al cărui scor este... 

mimată 2-2 (așteptăm 
a.irea Comisiei de dis- 

c.,ziină a F.R.F. privind 
desfășurarea nedorită a e. 
venimentelor pe terenul 
cnn Simeria) partida cu 
„vecinii" din Paroșeni se 
aorea o repetiție în ve
derea confruntărilor di
ficile ce așteaptă echipa 
din Lupeni.

Cu toate că timpul a 
fost frumos, terenul 
desfundat a creat destule 
greutăți jucătorilor tehnici 
care n-au putut să-și des
fășoare jocul la valoarea 
lor.

Ambele echipe au prac
ticat un joc deschis, ae
risit, creîndu-și astfel des
tule faze de gol. Cei care 
atacă mai mult sînt gaz
dele, și _în mîn. 4 Mușat. 
singur în careu, întîrzie *ă 
suteze. In min. 11, Voicu 
pătrunde cu o minge, iar

MINERUL ANINOASA 
— TEXTILA CISNĂDIE 
2—1 (1—1). Precipitațiile 
căzute în ultima vreme au 
influențat în mod negativ 
starea și așa precară a 
curmului de joc și impli
ci raiitatea jocului pres
tat de cele două echipe a- 
i..ne :a ' periferia clasa- 
ii„ niului seriei a IX-a a 
d. .zr-i C. Conștienți de 
taot’ii că returul aduce 
c sne numărătoarea in- 
v--ă componenții am- 
b formații au intrat 
oe teren deciși să depună 
toate eforturile pentru a 
outea intra în posesia ce
lor două puncte atît de 
impcrtaDte supraviețuirii 
în eșalonul trei al fotba
lului nostru. Primele ac
țiuni periculoase le iniția
ză gazdele, dar atacanții 

Stanciu îl împinge și-l 
împiedică să joace mingea. 
Arbitrul atent, acordă lo
vitură de la 11 m. Lovitu
ra este executată de 
Popa P. care înscrie: 1-9

Nu trec decît 2 minute 
și oaspeții obțin un corner 
pe care-1 execută Boloș 
foarte periculos și num at 
intervenția portarului Gri- 
gore evită... egalitatea pe 
tabela de marcaj.

In continuare, jocul es
te controlat de gazde, ca
re se mențin majoritatea 
timpului în atac, dar nu 
reușesc să majoreze socrul. 
Astfel, Sălăjan, în min. 18 
primește o minge excelen
tă de la Pantelimon dar 
șutează pe lingă bară. A- 
cclași Sălăjan. în min 26 
trage în fundașul central 
advers la o fază în care 
apărarea echipei din Pa 
roșeni era depășită. La o 
lovitură liberă executată 
de Boloș, mingea ajunge 
la Maria și. singur cu por

La limită, dar meritat
nu ' reușesc finalizarea. 
Abia în min. 10, la o cen
trare a lui Sătmăreanu, 
unul dintre fundașii tex- 

tiliști respinge pină la 
Guran, care trimite .a 
vinclu deschizînd scorul. 
După gol, inițiativa apar
ține localnicilor care reu
șesc cîteva faze fierbinți 
în careul advers. în ul
timele minute ale primei 
reprize jocul se echili
brează. Mobilizarea și am
biția oaspeților se materi
alizează în min. 39 cind 
la o intervenție ezitantă, 
a portarului Bogheanu, 
Boaru aduce egalarea. 
După pauză nu trec decît 
două minute și Gorcea in
filtrat in centrul defensi
vei din Cisnădie mar
chează inclinînd din nou 
balanța victoriei spre coe
chipierii săi. Unsprezece- 

tarul Grigore, de la 6 m, 
trage în el (min. 27).

In min. 36 Leleșan sal
vează echipa de la un gol 
Ia o minge executată de 
Popa P.

Repriza a doua a debu
tat cu două mari ocazii 
ale oaspeților. In min. 46, 
Greu luftează, iar Petra 
de la 8 m trage peste 
bara transversală, pentru 
ca în min. 48 Sălăgean 
(de la oaspeți) să tragă 
dîndu-i posibilitatea por
tarului Grigore să se re
marce.

Gazdele își revin și ies 
din nou la atac avînd cî- 
teva ocazii clare în min. 
60, 72 și 85 prin Voicu. Se- 
beștyen și Mușat care ra
tează însă. Totuși, ei reu
șesc să majoreze scorul, 
în min. 88, cînd nu se mai 
aștepta nimeni — Popa P. 
centrează și Sălăjan reia 
cu capul în poartă : 2-0.

Ion COTESCU 

le minerilor din Aninoa- 
sa abordează în conti
nuare cu multă tenacitate 
și perseverență partida, 
dar Lixandru — min, 65 și 
75, Hădărean — min. 68, 
77 și 35 și Dosz.a — min. 
70 și 82 ratează din situa
ții clare. Victoria împo
triva Textilei Cisnădie, 
lanterna seriei a IX-a. per
mite formației din Ani- 
noasa desprinderea de pe 
poziția cincisprezecea a cla
samentului seriei. Evolu
ția bună din această e-
tapă argumentează spe
ranțele suporterilor ani-
noseni în evadarea echi
pei preferate din zona
periculoasă. De-a lungul 
celor 90 de minute s-au 
remarcat Hădărean. Gor
cea, Guran și Poeșan.

Teodor TRIFA

ETAPA VIITOARE : Mi
nerul Paroșeni — Inter 
Sibiu > Unirea Alba — 
Minerul Lupeni; C.F.R. 
Simeria — Șurianul Seoeș; 
Minerul Ghelari — Me
canica Alba; Victoria 
Cfilan — Minerul Șt. Vul
can ; Dacia Orăștie — 
Explorări Deva ; Metalul 
Aiud — Minerul Aninoasa; 
Textila Cisnădie — Soda 
Ocna Mureș.

Derby-ul a revenit gazdelor
MINERUL-STIINȚA VUL

CAN — EXPLORMIN DE
VA

Pe un teren desfundat 
(a și plouat) peste 1 200 de 
spectatori (mulți veniti de 
la Lupeni I) au urmărit o 
dispută acerbă care a so
licitat o extraordinară ri
sipă de energie. Jocul în
cepe în nota de dominare 
a gazdelor, pentru ca, to
tuși, în min. 8 prima rata
re să aparțină lui... Tirchi- 
nici, de la oaspeți. După 
cîteva șarje ofensive ale 
jucătorilor din Vulcan (ad
mirabili pentru ’ dăruirea 
și fair-play-ul cu care si- 
au apărat șansele), porta
rul Olteanu intervine exce

I

Momente de neuitat de la emoționanta festivitate de premiere care a re
prezentat punctul final al competiției de schi în cadrul ediției a XII-a a „Cu
pei veteranilor", desfășurată in zilele de 1—2 aprilie la Straja. Veteranul Ilie 
Munteanu din Lupeni (al doilea din stingă), se fotografiază cu cițiva dintre 
foștii săi elevi, azi, la rînduj lor, veterani ai schiului din Valea Jiului.

CLASA
DIVI

1. Min. Lupeni
2. Unirea Alba
3. Explorări Deva
4. Metalul Aiud
5. Dacia Orăștie
6. Șurianul Sebeș
7. inter Sibiu
8. Mecanica Alba
9. Min. Șt. Vulcan

10. Minerul Ghelari
11. Soda Oc. Mureș
12. Vict. Călan
13. Min. Paroșeni
14. Min. Aninoasa
15. C.F.R. Simeria
16. Textila Cisnădie 

lent la o noua ocazie a 
oaspeților care au dovedit 
că nu vor să renunțe la 
luptă, apărîndu-și poziția 
de lider. Intr-o puternică 
și entuziastă atmosferă, 
grație suporterilor clin Vul
can și... Lupeni, care au 
format o galerie impresio
nantă (deci se poate 1 și e 
bine așa), se produce des
chiderea scorului în minu
tul 32 : după executarea 
unui corner, mingea este 
respinsă de apărarea din 
Deva la cea. 20 de metri : 
Frățilă pasează- scurt la 
Chirițoiu, acesta învingi.id 
pe excelentul portar A- 
lexoi, 1-0.

In repriza a Il-a jocul sc

M E 
ZIA C

N T
9

U L

18 10 4 4 33—13 24
18 10 3 5 30—18 23
18 8 7 3 27—16 23
18 8 4 6 25—15 20
18 8 3 7 38—21 19
18 8 o o 7 37—27 19
18 7 5 6 28—21 19
18 8 3 7 27—26 19
18 8 3 7 20—21 19
18 8 2 8 22—22 18
18 7 2 9 24—33 16
18 7 2 9 15—31 16
18 4 7 7 23—30 15
18 5 4 9 16—29 14
18 4 6 8 16—39 14
18 4 2 12 26—45 10

echilibrează, nu atît dato
rită faptului că atacul ce
lor două echipe ar îi redus 
ritmul, cit datorită celor 
două compartimente defen
sive care au rezolvat cu 
exactitate problemele ce ti 
s-au pus. In nota de do
minare a gazdelor, a că
ror victorie a fost deter
minată de superioritatea 
pregătirii fizice și dorința 
mai mare de victorie se 
termină un meci epuizant 
nu numai pentru jucători, 
dar și pentru arbitrul Teo- 
fil Nanu — Tg. Jiu, care 
împreună cu colegii de la 
linie a condus bine o par
tidă dificilă.

Alexandru TRESTIAN
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