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1 Mai, sărbătoarea muncii în Valea Jiului 
LA DATORIE, PREGĂTIND PRODUCȚ1A 

ZILELOR URMĂTOARE
La Lupeni
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caoacitâtiMarile
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în subteran de 
Ziua muncii

abataje 
blocului
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pro- 
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La mina Lupeni, zilele 
de repaus au prilejuit e- 
xecutarea unor ample 
lucrări de revizii și repa
rații, de punere la punct 
a marilor capacități de 
producție, a unor insta
lații de transport pentru 
reluarea la cote 
rioare a activității 
ductive din prima 
lucru a lunii mai.

în zilele de 1 și 2 Mai, 
zeci de mineri, muncitori 
electromecanici și 
tehnice au fost la 
— muncind cu i 
pentru realizarea 
men și în condiții 
iitate superioară a 
rilor prevăzute în 
gramul de revizii 
parații. La sectorul 
fost la datorie la lucrări 
de revizii ale utilajelor 
șefii de brigadă Mihai 
Blaga, Matyus Laszlo. 
Petre Belbe, loan Kacsc 
și Costică Ene. Tot aici, 
timp de două zile au 
muncit intens echipele de 
lăcătuși coordonate de 
maiștrii Petru Bugheș și 
Gheorghe Kaitar, la re-V ____

cadre 
datorie 
dăruire 
în ter- 
de ca- 

i lucră- 
pro- 

și re- 
ill au

vizia transportorului de 
mare capacitate care co
lectează întreaga produc
ție din marile 
mecanizate ale
III/A din stratul 3, iar 
în ziua de 2 Mai, elec
tricienii din echipa con
dusă de Liviu Ilovan au 
revizuit nișa de pe fluxul 
de transport. Totodată, a- 
celeași formații, ajutate de 
mineri din brigada lui 
Matyus Laszlo, au conti
nuat echiparea unui nou 
abataj frontal din panoul 
IV al blocului III/A, 
bataj prevăzut să 
în funcțiune chiar 
azi.

Ample lucrări de 
zii s-au executat și 
abatajele marilor
plexe mecanizate din sec
torul IV, fiind la datorie 
în schimbul 1 șefii 
brigadă Aurel 
Teodor Boncalo, 
Grasu, șeful de

Și la mina Petrila, at
mosferă de lucru în zile
le de 1 și 2 Mai. Oameni 
cu spirit de răspundere 
și dragoste de muncă au 
participat la ample ac
țiuni de revizii și repa
rații, care vor asigura 
bunul mers al producției 
din perioada următoare.

După cum ne informea
ză tovarășul Aurel Ma- 
riș, inginer șef electro
mecanic care a participat 
alături de oameni la a- 
ceste lucrări, în zilele de 
1 și 2 Mai s-au efectuat 
vulcanizări pe aproape 
3 km de flux (cite 3—4 
vulcanizatori la benzile 
5, 8, 3 și 3 A). S-a exe
cutat montarea unei ram-

a- 
intre 

de

revi- 
în 

com-

(Continuare în pag. a 2-a)

Oaspeți

si vo^e bună 
la Uricani
In dimineața 

1 Mai, 
maiștri 
dar 
Și 1 
kM. 
la 
și 
Pe 
de

i zilei de 
mineri, 

tehnicieni, 
mecanici 

de la 
aflat 

galeriile 
minei.

unii 
Și 

îndeosebi 
electrolăcătuși 

Uricani s-au 
datorie pe 
în abatajele 
orizontul 400, echipa 

electrolăcătuși 
subordinea 
principal 
rescu au 
cîteva ore 
sfirșitul 
că 
din 
A 
de 
transportoare 
care asigură 
cărbunelui din 
jele mecanizate de la 
sectoarele I și II. Sub 
îndrumarea maistrului 
Marin - Săndulescu au 
fost făcute vulcanizări 
pe fluxul principal de 
benzi transportoare
Au fost prezenți la r" i- 
torie electrolăcătușii

au terminat 
principalele 

fost montat 
rezervă la

din 
maistrului 

Vintilă 
raportat 

înainte 
schimbului 

cîteva 
lucrări, 
grupul 

benzile 
și 65

excavarea 
abata-

(Continuare în pag. a 3-a)

De veghe la vetrele cu foc continuu de la U.E. 
Paroșeni.

Energeticienii, pruenfi la vetrele 
focului continuu

Manifestări 
dedicate Zilei 

tineretului
la 

fost
Energeticienii de 

U.E. Paroșeni au 
prezenți la datorie în zi
lele de 1 și 2 Mai pentru 
a asigura forța și lumina 
Văii Jiului șl țării, 
ruirea,
în muncă 
lor exemplară s-a 
rializat în aceste 
zile de sărbătoare 
vrarea în sistemul

Dă- 
responsabiiitatea 

și mobilizarea 
matc- 
două 

în li- 
ener-

getic național a peste 5 
milioane kWh. Concomi
tent cu activitatea de 
producere a energiei e-

lectrice, la U.E. Paroșeni 
s-au desfășurat ample 
lucrări și reparații ca : 
agrafarea benzii de cau
ciuc de la transportorul 
morii nr. 4 A, repararea 
turbinei nr. 1, schimba
rea transformatorului 
nr. 1 și altele. Printre cei 
care au sărbătorit ziua 
muncii în haine de lucru 
îi remarcăm pe șefii de 
echipă Nicolae Răducu. 
Iosif Sigety, Petru Lu- 
caci și maistrul Ion Sal- 
telichi.
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Pentru tinerii orașu
lui Lupeni, la Palatul 
cultural a fost prezen
tat ieri un bogat spe ■- 
tacol literar-muzical- 
coregrafic. Pe scenă au 
evoluat formații artisti
ce ale clubului munci
toresc și școlilor din lo
calitate, evidențiate in 
Festivalul național _Cîn- 
tarea României".

Ieri seara, la Lupeni 
precum și în 
localități din 
piu, tinerii fruntași 
muncă și în viața 
organizație au 
cut frumoase clipe 
cadrul 
carnavaluri și 
tineretului.

celelalte 
muniei- 

în 
de 

petre- 
în 

tradiționalelor 
seri ale

și veseli
de agrement

numeroși, optimiști 
locurile

I
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I 

"I j

3
Artiștii amatori-prezență J 
scenică mult aplaudată

Foto : Ștefan NEMECSEK
(Continuare in pag a 2-a)

Mircea BUJORESCU

de
s-a

Brigadierul Mihai Dudescu, fruntaș al sectorului 
I de la mina Vulcan, la un obișnuit dialog mineresc 
cu cîțiva ortaci, ieșiți la baza de agrement a orașului.

de 
Manda, 

Paul 
echipă

Rodiră
Raboe,
Maria

Necu'ai
Guști

minerii, 
familiile 

iarbă ver- 
„Mîn-

LA PETRILA ȘI PETROȘANI

Ștefan NEMECSEK

(Continuare în pag. a 3-a)
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La fel ca toți ceilalți 
locuitori din orașele Văii 
Jiului, vulcănenii au pe
trecut ziua de 1 Mai, în 
marea lor majoritate, la 
iarbă verde, la baza de 
agrement „La Brazi". De 
dimineața și pînă seara 
tîrziu, cîteva mii de 
oameni ai muncii au săr
bătorit cu familiile sau 
prietenii, Ziua muncii. 
I-am întîlnit intr-o bună 
dispoziție pe ; brigadie
rul Mihai Dudescu, unul

dintre fruntașii 
Vulcan, alături de 
rii Gheorghe Sava : 
Sinea, brigadieri și 
tot la sectorul I al minei 
Vulcan. Șeful de echipă 
preparatori loan Matei, 
sudorul Alexandru 
cior, Vasile Hărșan, 
preună cu colegii 
Clipicioiu, Vasile Pop și 
Vasile Bîtoancă cu soți
ile, toți de la Preparația 
Coroești, maistrul Gheor
ghe Dricu de Ia S.S.H.,

șeful 
loan 
de muncă Gheorghe Oh- | 
riniuc și Romică Leonte J 
de la T.C.H. — șantierul j, 
de construcții Vulcan, lă- ț 
cătușul Biro 
electricianul
Cojocaru de
II al minei 
mulți, mulți alții, petre-

Vremea incertă nu a 
împiedicat pasiunea pen
tru cintec, în ultimă ins
tanță pentru oameni 
omenie, a 
tori, care 
în ziua de 1 Mai 
de aproape 6 ore 
stop la Petrila și 
șani in fața a 
de oameni, *■ constituiți 
„ad-hoc“ intr-un public 
receptiv. încă dinainte 
de prînz, la locul de a- 
grement al orașului Pe
trila, artiștii amatori ai 
clubului din Lonea au 
primit o „mină de ajutor" 
de la confrații lor . din 
ansamblul „Parîngul". 
susținind un spectacol de 
2 ore pentru 
preparatorii și 
lor veniți la 
de. Restaurantul 
dra" a asigurat toate cele 
necesare pentru agrement 
— bere, mici, grătare, 
sortimente de băuturi și 
răcoritoare.

Apoi, pe estrada din 
Casei de cultură

Și 
artiștilor ama- 

au evoluat 
timp 
non- 

Pet ro
mii

din Petroșani timp 
mai mult de 3 ore 
desfășurat un spectacol 
folcloric apreciat și a- 
plaudat de sute de oa
meni care s-au adunat 
din cartierele din împre
jurimi. Au cintat și i-au 
incintat pe spectatori Ni
colae Agăleanu, 
Cîrstea, Valentin 
Lenuța Ienulesc, 
Cerna. Enache. 
și Costel Primea, 
Moldovan, Ionel Iepuraș, 
Gheorghe ,și George 
coș. Marin Risipitu, 
rin Hurmuzău și 
A fost o sărbătoare

Ro- 
Ma- 

alții. 
a

cîntecului. semn că pasiu
nea pentru frumos este, 
așa cum ne spunea Geor
ge Negraru de la Casa de 
cultură Petroșani, „mo
lipsitoare". De aceea, oa
menii aceștia minunați, 
artiștii amatori merită 
aplauzele și felicitările 
noastre.
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1 Mai, sărbătoarea muncii în Valea Jiului 1 Mai,
Vrednicie

Am La datorie, pregătind producția 2
adîncuri Ample lucrări de revizii

La l.M. Aninoasa mi
neri, lăcătuși, electricieni, 
ai acestui colectiv au săr
bătorit prin noi fapte de 
muncă ziua de 1 Mai. 
Astfel. în schimbul I, bri
găzile sectorului I con
duse de comuniștii Pave] 
Dediu, Constantin Broască, 
Stan Rotaru, Mihai Gri
jile și Vasile Burlec, au 
lucrat ia întreținerea și 
pregătirea fronturilor de 
cărbune. La sectorul 11, 
brigăzile lui Dumitru Lu
ca. Mihai Tecșa și Giicor- 
ghe Munteanu, precum și 
cele de la sectorul IV, 
s-au aflat de asemenea 
la datorie.

Aceste două zile au 
fost folosite din plin pen
tru executarea unor am
ple și importante lucrări 
electromecanice de revi
zii și reparații. în prima 
zi de mai, în schimburile 
II și III, echipa condusă 
de maistrul Iosif Nagy 
(Virgil Grădinaru, Petru 
Soczs și Sin Ionel), au 
lucrat la schimbarea ca
blului de compensație.

Tot în această" zi, la 
sectorul VII, lăcătușii 
Arpad Kokosi. Ghcorghe 
Bîrtan, Emil Ilcbian și 
Francise Lakatos au rea
lizat trecerea cablurilor 
purtătoare pe niște stații 
(nr. 1 și nr. 2), la funi- 
cularul Aninoasa — Co
rcești. în 2 mai în schim
bul I brigada lui Iosif 
Banyai a modificat pos
tamentul la banda 3, iar 
cea condusă de Anton 
Panaidi a vulcanizat ban
da S, ambele lucrări a- 
f’ate la orizontul X mediu 
la sectorul I. în această 
zi, în schimbul II,. mais
trul Vasile Băbuț împreu
nă cu Viorel Nica, Ion 
Bărăiac și Horst Savcski 
au schimbat colivia din 
partea stingă la puțul 
orb nr. 6. Și exemplele 
de hărnicie și dăruire în 
muncă ar mal putea con
tinua.

Teodor TRIFA

Oameni în haine «Ie lucru
Ample lucrări de revizii 

și reparații au fost exe
cutate în zilele de 1 și 2 
Mai și la cele două între
prinderi miniere din Pe
troșani.

La l.M. Dîlja au fost e- 
■xecutate 6 vulcanizări la 
fluxul principal de trans
port, s-au schimbat 100 de 
metri de covor de cauciuc 
de la banda nr. 21 și au 
fost efectuate ample lu
crări de revizii și repara
ții la puțuri. Printre cei 
care au îmbrăcat salopeta

In zilele de 1 și 2 Mai. 
Ia l.M. Vulcan, au fost 
programate ample lu
crări de revizii și repa
rații la utilajele miniere. 
Mineri, lăcătuși, elec
tricieni. maiștri și ingi
neri, s-au prezentat la 
muncă în aceste zile de 
sărbătoare, pentru a asi
gura buna funcționare a 
utilajelor în următoarea 
perioadă. întrucât nu
mărul acestor lucrări a 
fost destul de mare și de 
variat, ne vom opri doarja 
cele mai mari și care au o

In subteran de Ziua muncii
(l rmare din pag. 1) 

pe metalice la puțul orb 
13 și, la același puț s-au 
schimbat reductoarele de 
turație de la mașina de 
extracție. De asemenea, 
s-au schimbat molctele 
la puțul principal cu 
scliip, și au fost efec
tuate reviziile electrice 
și mecanice. In cadru) 
sectoarelor s-au executat 
revizii ale transportoa
relor cu raclele. Și în a- 
eeste zile de sărbătoare 
s-a continuat montarea 
complexului din sectorul 
V și au fost executate 
lucrări de revizii și repa

Prezenți pe liniile 
de transport în comun

Ziua de maro sârbă- de 1 Mai, șoferii Iosif 
toare, 1 Mai, a fost pe- David, Mihai Ionescu. 
trecută de o parte din Nistor Popescu, Emili- 
conducătorii auto și ta- an Lupuleseu. Pe alte 
xatoarele de la A.U.T.L. trasee au avut zi o- 
Petroșani pe liniile de bișnuită de lucru șoferii 
transport în comun, du- Vasile Onu, loan Des
cind călătorii la bazele pa, Marian Clement, 
de agrement, la rude și Mihai Darie, Mihai 
prieteni, ori pur și sim- Straubinger, precum și 
piu la plimbare. Pe li- taxatoarele Eleonora
nia de transport în co- Zold, Maria Marinescu, 
mun Petroșani — Uri- Ana Buzan, Veronica 
câni s-au aflat, în ziua Clucilă și altele. (T.Ț.)

de lucru în aceste zile de 
sărbătoare se numără vul- 
canizatorii Vasile Damian. 
Aurel Coțofană și Ion Da
mian, echipele de lăcătuși 
conduse de Mihai Boite, 
Ion Chirilă și Ion Raicu, 
precum și maiștrii Mihai 
Chirilă, Constantin Beje- 
naru și Ion Borbcly, care 
au executat revizii și re
parații la celelalte utilaje.

La l.M. Livezeni au fost 
revizuite și reparate com
binele din abatajele me

importanță deosebită pen
tru producție. Maistrul 
Boris Lascu împreună 
eu mai mulți ortaci de 
la sectorul IX general au
jiiiwuiiiiimiisiuiu/n/ib

La l.M. Vulcan
WZ//ZZZZ/ZJ//ZZZZZ/ZZZZ////Z/7/

schimbat săniile de culi- 
sare de la coliviile puțu
lui orb nr. 4. La puțul 
7 Noiembrie au fost 
montate și betonate 10

rații la complexul din 
stratul 1'3, sectorul VI. 
Merită toate aprecierile, 
pentru activitatea pe ca
re au desfășurat-o în a- 
ceste zile de sărbătoare, 
echipele conduse de 
Gheorghe Mihanțâ, Petru 
Puian, Viorel Miclea, Ni- 
colac Ambruș, Ion Pân
dele și loan Enăchescu, 
care au lucrat cite 2 și 
3 schimburi consecutiv. 
De ziua muncii, la mun
că, oameni minunați au 
dovedit încă o dată că 
sînt capabili de fapte mari.

Mircea BUJORESCU

canizate conduse de Petru 
Serădeanu, Adrian Ciornei 
și Ion Păduraru, unde au 
acționat formațiile condu
se de maiștrii Andrei De- 
julescu și Dumitru Manda. 
De asemenea, au mai fost 
executate vulcanizări la 
banda 6 și 7, schimbarea 
unui schlp de la puțul 
principal precum și alte 
lucrări de revizii și repa
rații care au antrenat la 
muncă în aceste zile sute 
de mineri și eleetrolăcătuși.

și reparații
moaze și reparat rcduc- 
torul mașinii de extrac
ție. Aceste lucrări au fost 
executate de echipele 
conduse de maistrul Vir
gil Cazan și Francise 
Pop, coordonați de șeful 
de sector ing. loan Ti- 
rea. Formația, condusă 
de maistrul Wilhelm Hor
nung a căptușit cu ta
blă silozul de la puțul 
cu schip.

La sectorul III al mi
nei a fost programată 
introducerea în subteran 
a unei combine de abataj 
în stratul 3 blocul III. 
La această amplă lucra
re au participat 10 oa
meni pe schimb din for
mațiile conduse de Bels 
Fazekas și Dumitru Bu- 
dușan. Lucrarea a fost 
coordonată și îndrumată 
de maistrul principal 
Constantin Bazmatără și 
șeful de sector ing. Stă- 
nilă Pantiloi. (Gh. B.)

Cariera Cîmpu lui Nerrg

Front de iucru
pentru etapa următoare

Colectivul de munci 
al carierei Cîmpu lui 
Neag a încheiat pri
mele patru luni din a- 
cest an cu o depășire 
de peste 30 000 tone de 
cărbune. De la ingine
rul Dumitru ălbescu, 
directorul întreprinderii, 
și subinginerul Ion Io
nel, șeful sectorului 
producție, prezenți în 
carieră in ziua de 1 
Mai, am notat cîteva 
fapte semnificative.
Electricienii loan Mic.șa, 
Gavrilă Crișan, loan și 
Pantelimon Todea, în 
frunte cu maistrul e- 
nergetic Alexandru
Bughes, secretarul or
ganizației de partid din 
carieră, au înlocuit în 
timp record doi izola
tori la stația de ali
mentare de 20 000 kW,

Marile capacități de 
producție, minuțios pregătite

La sectorul II al minei Uricani se verifică comen
zile și modul de funcționare a modernei combine cu 
care este echipat abatajul brigăzii conduse de mais
trul Ilie Amorăriței.

Prof: 
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gic eu 
1 și 2 
din L 
ample 
și rep; 
pentru 
meinic 
funcție 
cu Inc 
princig 
locuire 
nr. 1 
capital 
mo<nil 2 * * * 6 
benzii 
jgheab' 
limentr

Făcînd din prezența 
lor la datorie, nu un 
simplu act de prezență, 
ci unul de mare eficien
ță, ceferiștii din stația 
Lupeni au încununat în
semnul zilelor de 1 și
2 Mai eu fapte de mun
că rodnice ; au expediat
peste 5500 tone de căr
bune, au fost descompuse
6 trenuri cu vagoane 
goale pentru Uzina de 
preparare și au fost com
puse alte 8 trenuri cu în
cărcătură diversă. Dintre 
cei care și-au adus pri
nosul lor de cinstire a 
zilei do 1 Mai prin mun
că. se numără : Traian 
Oprean, loan Borca și 
lori Moldovan — impie-

pentru a putea pune în 
funcțiune un grup de 
utilaje. Minerii loan 
Deaconescu, Vasile Co- 
țan și Evian Bob, au 
perforat găuri în stîncă 
pentru a crea front de 
lucru pentru zilele ime
diat următoare. Tot la 
datorie i-am întâlnit și 
pe forezorii Mihai Chis- 
tol, Laslo Vizer, pe me
canicii și lăcătușii Emil 
Guțu, Petru Gros, 
Ghcorghe Jinar, Vasile 
Frătuțiu, Nicolae Ha- 
rabagiu, Vasile Frățilă, 
Mihai Cornescu, Cons
tantin Bătăiosu. șeful 
de echipă Vasile Ignă- 
tescu și maistrul me
canic loan Soncolioș, 
care au făcut revizii și 
reparații la excavatoa
rele UNEX 1 și 2, la 
pompe, compresoare și

alte utilaje pentru ca și 
in luna în care arn intrat 
colectivul de aici să 
lucreze din plin și să 
depășească planul de 
producție, atît la cărbu
ne cît si la steril exca
vat. (M. AVRAM)
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Be veghe h sănătatea semenilor
In frumoasa zi de 1 

Mai, atunci cînd oamenii 
muncii și-au petrecut 
timpul la datorie și în 
locuri pitorești din Valea 
Jiului, medicii și perso
nalul mediu sanitar din 
spitale au cdntinuat ve
ghea la sănătatea omu
lui. Intr-o convorbire
telefonică, dr. 
vedenie, medic 
tor al liniilor 
din Spitalul

Doina O 
eoOrd<ma
de garda 
municipal

Petroșani, ne-a pre
zentat, ieri dimineață, o 
sinteză a activității des
fășurată în ziua de 1 
Mai.

— S-au efectuat 51 de
consultații, ne-a spus 
interlocutoarea, fiind in

ternate în toate secți
ile, 51 de persoane. In 
această primă zi a lunii 
mai au avut loc cinci 
nașteri.

— Au fost necesare și 
intervenții de urgență '■

— Este vorba mai în- 
tii despre Prip lldiko, 
ingineră la I.C.P.M.C., 
care a născut prin ce
zariană, operație efectu
ată de dr. Bara Matilda. 
Un alt caz deosebit a 
fost tot o intervenție chi
rurgicală : la Cîmpu lui 
Neag a avut loc un ac
cident de circulație. La 
spitalul nostru a fost a- 
dusă o femeie. în vârstă 
de 32 de ani, din Craio
va. A fost necesară o in

tervenție Chirurgicală i- 
mediată, la care au par
ticipat medicii Ion Sa- 
moilă, Mihai Fărcaș, Kiss 
Lorincz și Teodor Ni - 
ehifor.

La orice oră din zi sau 
din noapte, în zile de 
sărbătoare, cum a fost 
1 Mai, sau obișnuite, me
dicii — oameni cu o no
bilă ocupație. veghind 
la sănătatea semenilor 
lor — sînt cei care inter
vin, atunci cînd este ne
cesar, cu promptitudinea 
atit de caracteristică 
profundului umanism al a- 
cestei străvechi și nobi
le profesiuni.

T. SPATARU

(Urmare din pagina 1)

Constantin Jeler și alți 
mineri și electromeca
nici, electricienii coor
donați de sing. Francise 
Kovacs au înlocuit în a- 
celași timp instalația de 
alimentare cu energie e- 
lectrică a complexului nr. 
10.

S-a desfășurat o inten
să activitate și pentru 
revizia și repararea ins
talațiilor de transport a- 
le minei. în ziua de 1 
Mai și în schimbul I din 
2 Mai, echipa de meca
nici a maistrului Iosif 
Materna, din sectorul XII, 
a schimbat culbutorul de 
la puțul I Est, iar o for
mație de mecanici coor
donată de maistrul Sil
viu Mihai a schimbat co
livia basculată a puțului

21 și a executat strunji- 
rea bazei tobelor la pu
țul XII. Ca întotdeauna, 
au lucrat cu dăruire la 
vulcanizarea benzilor 
transportoare de la -ori
zonturile 400 și 440, oa
menii echipei lui Iulian 
Scafeș, între care Fran- 
cisc Szilagyi, llie Dudi- 
că și Vasile Georgean. 
fiind ajutați de electri
cienii Simion Moraru, 
Szasz Attila și Valentin 
Care din echipa lui Va
lentin Muscariu.

în ambele zile de săr
bătoare au fost la dato
rie, supraveghind con
centrațiile de metan din 
subteran la stația telegri- 
zumetrică operatoarele 
Violeta Simionescu. Clara 
Uskai și Benedck Haj- 
nal din cadrul sectorului 
XV (Dan STEJARI )

Lăcătușul Biro Martin TI și el, 
tori destoinici <|e la sectorul II a 
împreună eu familiile la iarbă vt
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ărbătoarea muncii în Valea Jiului cVaA țlariidrcle.

lor următoare
Utilaje și instalații

□una stare de funcționare

Oaspeți numeroși, 
optimiști și veseli

la locurile

; intreru- 
i tehnolo- 
zilelor de 

preparatorii 
u declanșat 

de revizii 
e utilajelor, 
jregăti te- 
erea unei 
ireproșabile 
î azi. Iată 
crări : în- 
i metalice 

reparații 
ratorul 114, 

acționării 
de 

ițate la a- 
iecantoare-

lor nr. 1,. 1 
conductelor 
vederea măririi 
ței acestora și

și 3, în locul 
metalica, în 

rezisten- 
aițele.

Cuvîntul de ordine al

Drotzinger, Carol Hen- 
țiu. Traian Mintean, Ște
fan R.atz, Andrei Kin- 

Chelaru, 
Ecaterina 
Coropiță, 

Toader 
Coz-

de agrement

Spre piscul frumuseții 
mă avînt,
Și dăltui clipa in granit 

și cremeni
Și peste frământatul 
meu pămînt, 
înalț lumină pură 
pentru semeni.

înving prin tot ce e mai 
minunat

Cinste și omenie-mi este, 
crezul.

Și cu efortul brațului 
răzbat.

rojif
Pătrund cunoașterilor 

miezul.
Dintr-un întreg armonios o 

parte 
mă simt și-s întregit și 

întregesc.
Puterea-mi urcă-n vine 

fără moarte, 
Sub flamurile roșii de mai 

înmuguresc!...

C. IOAN

preparatorilor

Dintre cei ce au înțeles 
să sărbătorească aceste 
zile deosebite prin pre
zența lor pe fronturile 
spornice ale muncii îi a- 
mintim pe Nicolae Ivan- 
ciu, Petre Varga, Andrei

Primează
iea îucrârior
ik a în 
incționarea 
utilajelor, 
ii și
I.M. 

cutat 
2 Mai 
ii la

teh-
Pa- 

în 
re- 

toa- 
mecani- 

inele de 
sectoarele 
are au a- 

cu sus- 
» îneca

re 
de 

a utila- 
Pe lîn- 

ări au 
?ute cinci 
: bandă
e cau- 

princi- 
rt. La a-

Ue
Marin 

Jrzicea- 
lugă — 

Irina 
ica, Ca- 

Eiena 
acari, 

rei Bîr- 
:>van — 
, în- 
petență 
Alexan-

activi- 
a ce

pe sec- 
ițari a 
i înaltă 
opei'a- 

•sonalul
Iată 

a : Va- 
perator

deo- 
vulcani- 
Cordea, 

Constan ■ 
Fîna- 

co-

cestea, un aport 
sebit au avut 
zatorii loan 
Tilisei Gîdea, 
tin Coci.ș, Jean
ru și Marin . Achim, 
ordonați de maiștrii 
din sector și de șef ui 
sectorului.

La puțul auxiliar, c- 
chipele conduse 
tin Domoccș 
drei Miclos : 
șaibele de 
mașinii de 
Au mai fost 
te și alte lucrări de re
vizii și reparații la ce
lelalte utilaje din 
tare, care au fost 
cutate cu' înaltă 
pundere.

? Și 
au
la

de Mar-
An- 

strunjit 
tambura 

extracție, 
programa-

„Cabana Brădet**.
Foto : Toma ȚÂȚÂRC A

Intre brazii de lingă

au fost exe- 
coordonarea 
electromeca- 

Maioga și

eseș. Octavian 
Saveta Șusta. 
Polgar, loan 
Viorel Bîrleanu,

Ștefan

șefului 
mecano-energe- 

Grigore Bâlă-

Al. TĂTAR

Cabana BrădetH

I.P.S.R.U.E.E.M.,a-

înălțime

Moldovan, 
ma.

Lucrările 
cutate sub 
maiștrilor 
nici Vasile 
Tiberiu Silaghi, sub direc
ta îndrumare a 
secției 
tic, ing.
ceanu.

Aleile parcului de 
grement al Petroșaniu- 
lui și platoul din preaj
ma cabanei „Brădet" 
cunoscut 
deosebită, 
neri, zeci 
mineri de 
Livezeni, 
de mașini

au 
animație

ti
de
Și

o
Sute de 
de familii
la Dîlja

constructori 
de la I.U.M.P.,

cons
tructori de obiective so
ciale au petrecut ore 
plăcute, odihnitoare, în 
ambianța ozonată și cal
dă ce a dominat in ziua 
de 1 Mai platoul și par
cul atit de îndrăgite. 
Personalul cabanei „Bră
det", unitate aprovizi-

onată special pentru zi
le de sărbătoare, a ofe
rit doritorilor bere, mici, 
apă minerală, 
toare. Foarte 
milii și grupuri au 
tins pe iarba 
mese bogate eu 
zii aduse de acasă. (T.Ț.)

răcori- 
multe fa- 

în- 
verde 
provi-

La baza <lc agrement 
„Bucura" — Uricani.

o gazdă primitoare

și voie hună la Uricani
(Urinare din pag. I)

Victor Manta, Vasile 
Timișan, Ion Verbun- 
cu, Constantin Hriban, 
maiștrii Nicolae Roșu și 
Octav Caragea, vulca- 
nizatorii Gheorghe A- 
tudosei, Gheorghe Bă
lăci, Ilie Leu, Teodor 
Spîrleanu.

După amiază, multi 
dintre minerii Urica- 
niului au ieșit la iarbă 
verde în perimetrul 
frumoasei zone de a- 
grement din apropie
rea orașului. Alături de 
șeful de brigadă Dumi
tru Izvorcanu, omul ca
re a preluat ștafeta hăr. 
niciei de la Constantin

Sorescu se aflau cu fa
miliile minerii loan 
Crețu, Ioan Rață, Glie or
gile Cimpeanu, care di
mineața au făcut lucrări 
de întreținere în abataj. 
Minerii ’din brigada lui 
Izvoreanu se mindresn 
pe bună dreptate că au 
raportat în cinstea zi
lei de 1 Mai 500 tone 
de cărbune peste sarcinile 
de plan pe luna aprilie. 
Sub ramurile înverzi, 
te ale mestecenilor și 
fagilor, pe covorul ver
de de iarbă au trăit 
clipe de voie bună cei 
ce dovedesc hărnicie, 
înfrățiți în muncă, pe 
frontul bătăliei pentru 
mai mult cărbune. (V.S.)

de mumă
șef, Viorel Svichiu, ope
rator — secretarul comi
tetului de partid, Ion Li
curici și Ion Neagu, șefi 
tură, Emerich Kiss, Ale
xandru Abrudan, Petre 
Flețan, Gheorghe Luțas, 
Vasile Stoica, Gheorghe 
Popescu, Angola Severi* 
neanu și Ion Drăgulescu. 
toți operatori.

Merită să amintim tot
odată că pe cuprinsul 
Regulatorului de circula
ție și mișcare Petroșani 
au circulat 80 de trenuri, 
indicatorul de frecvență 
și utilitate fiind de 2130 
tren-kik.metru.

rOrmart dir. nap. I)

ceau la iarbă verde cli
pe de neuitat.

Calificativul „exce
lent" merită dat rețelei 
unităților de alimentație 
publică din oraș. Am a- 
flat de la ec. Iosif Da- 
minescu, directorul l.C.S. 
Mixtă Vulcan, că volu
mul total al desfacerii 
numai în ziua de 1 Mai 
se ridică la peste 350 000 
lei, concretizat în vînza- 
rca preparatelor de car

ne, patiserie și cofetărie, 
înghețată, berc, răcori
toare și alte produse. S-au 
evidențiat în desfacerea 
produselor în mod deo
sebit colectivele unită
ților „Agrement" (șef u- 
nitate Cristian Gronschi), 
„Perla" (șef unitate An
ton Kardoș) și „Straja" 
(șef unitate Victor Al- 
stani).

Membrii formației vo- 
cal-instrumentale „As
tral" de la I.M. Vulcan, 
au evoluat, din jurul orei 
15 și pînă seara tîrziu.

Bună dispoziție
la Brăița — Lupeni

însorita zi de 1 Mai a 
atras spre bazele dc a- 
grement Brăița și „5 
sud" din Lupeni peste 
10 000 de oameni ai 
muncii, cetățeni de toa
te profesiile și vîcste- 
le. Am întîinit aici mi
neri de la minele Lu
peni și Bărbăteni, pre
paratori și constructori, 
filatoare, cooperatori, 
funcționari -și gospodine.

Instalați în cele 8 co
chete căsuțe, sub um

brele sau de-a lungul 
Brăiței pe iarbă verde, 
oamenii au petrecut o 
zi plăcută.

Sub o umbrelă, la o 
sticlă cu berc, i-am în
tîinit pe minerii Cons
tantin Nichlta, I’etru 
Cojocaru, Costică Fă- 
călcț, Cristian Tiganuc 
din brigăzile lui Teodor 
Boncalo și Aurel Man- 
da de la I.M, Lupeni, 
pe Gheorghe Basarab șl 
Aurel Bugnaru, mineri

T. ALEXANDRU

esene si nuna dispoziție Ia baza de agrement „La Brazi" din V ul
can. unde au petrecut ziua sărbătorească de I Mai mii dc oameni ai muncii 
din orașul minerilor. Foto: Cristian STEFAN

la sectoarele V ș i VI,
pe lăcătușii Eugen Ful-
ga, Ion Mlădiu și Mar-
lin Ungar.

Pe minerii de la Băr-
băteni i-am găsit insta
lați în frumoasa căsuță 
construită de ei, aici la 
Brăița. Am notat cîte- 
va nume : Mihai Sam
son, șef de brigadă. Pe
tru Gorgota, Viorel

Taban, Petru Mihai, 
Ioan Bontea, mineri, 
loan losa, Teodor Mo
canii, maiștri, Viorel 
Gorea și Nicolae Afăp- 
tuc, lăcătuși.

Voia bună a fost în
treținută de formațiile 
clubului muncitoresc 
— fanfara minerilor, ta
raful, de soliștii vocali 
de muzică populară loan 
și Elena Fota și Virgini- 
ca și Alexandru Rus, de 
eleva Mihaela Drăgan și 
fanfara Liceului industri
al nr. 1 din localitate.

Laude și aprecieri din 
partea publicului meri
tă l.C.S. Mixtă Lupeni, 
care prin mai multe 
puncte de desfacere, a 
pus la dispoziția oame
nilor muncii în ziua de 
1 Mai bere, răcoritoare, 
preparate de carne și 
patiserie. (Avram MICA)

Gheorghiță Cojocaru. doi munci* 
iroseai, sărbătoresc ziua muncii. 

Foto ; Șt. NEMECSEK

Fanfara ctota...
în după amiaza zilei de 

I Mal mulți mineri, lă
cătuși, electricieni, maiș
tri, ingineri și alți oa
meni ai muncii de la 
I.M. Aninoasa, cu fami
liile lor, dintre care unii 
au lucrat cu spor în pri
mul schimb, după ieșirea 
din' adîncuri, s-au depla
sat la locul de agrement 
unde servind o gustare, 
la iarbă verde, însoțită cu 
o bere au ascultat, mu
zică de promenadă, pre

zentată de fanfara mi
nei. De fapt și natura 
a fost darnică în această 
zi poleind totul cu raze 
calde de soare. Către sea
ră, tinerii și-au schimbat 
locul de distracție la 
discoteca clubului unde 
au dansat în ritmul me
lodiilor. A fost o zi pli
nă, pe care, colectivul 
minei Aninoasa a sărbă
torit-o prin muncă. vese
lie si eîilt.

, T. TRIFA
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ACTVA LI TA TEA ,1M- rom
Sărbătorirea zilei de l Alai

peste hotare
MOSCOVA (Agerpres). 

In Piața Roșie din Mos
cova s-a desfășurat de
monstrația tradițională a 
zilei de 1 Mai a oameni
lor muncii din capitala U- 
niunii Sovietice. în tribu
na centrală a Mausoleului 
„V.I. Lenin" se aflau I.V. 
Andropov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., alți 
conducători de partid și 
de stat sovietic.

Prin fața tribunelor au 
trecut reprezentanți ai co
lectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderi 
Industriale și organizații 
economice, instituții de ști
ință cultură și artă, ti
neri și vîrstnici, din Mos
cova și regiunea Moscova.

Demonstrații de 1 Mai 
au fost organizate și în ca
pitalele republicilor unio
nale.

★
NEW YORK 2 (Agerpres). 

Sub lozinci ca „Să frînăm 
cursa înarmărilor nuclea
re 1", „Avem nevoie de 
pace și de locuri de mun
că", la New York a avut 
loc o manifestație de masă 
consacrată zilei de 1 Mai. 
țn centrul orașului s-a des
fășurat un miting în ca
drul căruia vorbitorii s-au 
pronunțat împotriva poli
ticii de sporire a arsena
lelor nucleare ale S.U.A., 
subliniind că aceasta se 
efectuează pe seama redu
cerii programelor sociale.

♦
BERLIN 2 (Agerpres). 

La Berlin a avut loc o de
monstrație a oamenilor
muncii din capitala R.D.

Calendar sâptâmînal
(2 MAI — 8 MAI 1983)

— Consiliul Mondial al Păcii a proclamat luna 
mai „Luna acțiunilor pentru preîntîmpinarca războiu
lui nuclear";

PRIMA DECADĂ A LUNII MAI
— Tovarășul Hu Yaobang, secretar general al 

C.C. al P.C.C., va efectua o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă România ;

3 MAI
— Președintele guvernului spaniol, Felipe Gon

zales, începe o vizită de două zile în R.F.G. (3—4 mai);
— începe vizita oficială a președintelui Franței, 

Francois Mitterand în R.P. Chineză (3—7 mai);
— La Paris, încep lucrările conferinței miniștri

lor muncii din cele 21 de țări membre ale Consiliului 
Europei Occidentale, consacrată problemei luptei îm
potriva șomajului (3—5 mai).

7 MĂI
— Reuniunea conducerii Partidului Conservator 

din Marea Britanie (7—8 mai) ;
— Are loc Congresul Uniunii luptătorilor anti

fasciști din Cehoslovacia (7—8 mai) ;
— începe tradiționalul marș al păcii, organizat 

anual în Japonia.
8 MAI
— In Spania au loc alegeri regionale și munici

pale pentru parlamentele regionale în 13 din cele 17 
regiuni •

— Se sărbătorește cea de-a 38-a aniversare a 
eliberării poporului german de 'sub fascism ;

— Ziua Mondială a „Crucii Roșii" (Deviza anului 
1983 ; „Salvezi, dacă știi să acționezi") (2—3 mai).

merrțenlo
1 1LME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Marea evada
re, l-II ; Unirea : Slujbă 
temporară.

LONEA : Caseta Mă
riei de Medicis.

ANINOASA : Fericire
de țigan.

: VULCAN — Luceafărul:
1 Salutări profesorului.
ț LUPENI —
j Mephisto, I-II.
i URICANI : între
î curente.

TV.
i 11,00 Festivalul inter- 
1 județean de muzică popu

Germane, informează a- 
genția ADN. în tribuna 
oficială au fost prezenți 
Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat, alți conducători de 
partid și de stat ai R.D.G.

•ir
PRAGA 2 (Agerpres). în 

capitala R.S. Cehoslovace 
a avut loc o demonstrație 
a oamenilor muncii. în 
cuvîntul rostit cu acest 
prilej, Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, 
a subliniat că cea mai im
portantă sarcină a con
temporaneității o constitu
ie lupta pentru pace, îm
potriva cursei înarmări
lor, pentru a se împiedica 
încordarea în continuare a 
situației internaționale.

ROMA 2 (Agerpres). De
monstrațiile desfășurate 
cu prilejul zilei de 1 Mai 
la Roma și în principalele 
orașe ale Italiei au fost 
organizate sub semnul 
luptei oamenilor muncii în 
apărarea cuceririlor de
mocratice, împotriva in
flației și șomajului, pentru 
pace și destindere interna
țională. +

COPENHAGA 2 (Ager
pres). în Danemarca au 
avut loc demonstrații și 
mitinguri de masă desfă
șurate în diferite orașe, 
sub devize ca „Pace lu
mii", „Muncă pentru toți", 
„Nu — armelor nuclearei".

lară „Floare de Bărăgan". 
11,30 Actualitatea econo
mică. 11,45 Caleidoscop 
muzical. 12,10 Pui de lei 
— pagini de glorie din 
războiul pentru cucerirea 
independenței de stat a 
României. 12,35 Desene a- 
nimate. 16,00 Telex. 16,05 
România pitorească. 16,25 
Clubul tineretului. 17,00 
Amfiteatru studențesc. 
17,50 1001 de seri. 20,00
Telejurnal. 20,15 Actuali
tatea economică. 20,30 
Videoteca internaționa- 

Cultural : lă. 21,00 La zi în 600 de 
secunde. 21,30 Teatru TV. 

doua Scadența neliniștii de ilie
Ștefan Domașnea. Pre
mieră pe țară. 22,25 Te
lejurnal.

„L& Petroșani există condiții pentru 
competiții internaționale de navomodelism“

După cum am mai informat, în zilele de 1 și 2 
Mai, Ia Petroșani a avut loc un antrenament colectiv 
de navomodelism în vederea definitivării lotului 
național, pentru clasele de glisoare și teleghidate. 
Despre perspectivele în acest frumos sport care este 
navomodelismul, a avut amabilitatea să ne răspundă 
tovarășul viceamiral GHEORGHE SANDU, vicepreșe
dinte al Federației române de navomodelism, pre
ședintele Comisiei centrale tehnice de navomodelism.

— în perspectiva cam
pionatelor mondiale (din 
R.P. Bulgaria. în luna 
iulie) efectuăm ur, con
curs de selecție, aici la 
Petroșani, apoi, în luna 
iulie la Tarnopol (U.R.S.S.) 
va avea loc o ultimă ve
rificare tehnică.

— Lotul ?
— Lotul este format 

din campionii naționali 
pe anul 1982. pe clase, 
în speță sportivi de la 
„Jiul" Petroșani, „Voința" 
Reghin, „ICEPRONAV" 
Galați, „Mecanica" Timi
șoara, „Portul" Constan
ța, „Aeronautica" Bucu

Partida de sîmbătă, din 
fieful bucureștenilor, n-a 
respectat datele „progra
mate" — în primul rînd, 
liderul nu și-a on*-at 
prestigiul cîștigat, apoi 
se pare că, în sfîrșit, fot
baliștii din Vale au de
pășit eclipsa de formă, 
care le-a dijmuit zestrea 
de acasă. Primele minu
te de tatonare au relevat 
încîlcita țesătură a de
fensivei dinamoviste, dar 
în min. 4, specialistul 
contraatacurilor tăioase, 
l-am numit pe Varga, s-a 
aflat în careul lui Efti- 
mescu, obținînd o lovitu
ră de corner ; din poziție 
favorabilă. Vizitiu a re
luat peste transversală 
centrarea lui Șumulaschi. 
Trei minute mai tîrziu, 
tot printr-o execuție cu 
capul, Iordaclre a pro
pulsat balonul în butul 
drept, amînînd deci des
chiderea scorului. în ga
zon s-a instalat apoi un 
prematur armistițiu, ac
ceptat de gazde, fiindcă

FOTBAL, DIVIZIA C âj; FOTBAL, DIVIZiA C

La Lupani, sărbătoare și pa stadion
MINERUL LUPENI — 

EXPLORĂRI DEVA 6—2(2 
—1). Atmosfera sărbătoreas
că a cuprins ieri și stadio
nul „Minerul" din Lupeni, 
unde ■ echipa din localita
te întîlnea într-un derby 
de mare interes o altă 
contracandidată la promo
vare, echipa din Deva. 
Spre lauda lor, cele două 
echipe au dovedit că aspi
rația lor este firească și 
meritată. Am văzut (lucru 
rar și incredibil 1) un 
meci în care au fost doar 
5 (cinci 1) faulturi, predo- 
minînd însă fazele de 
poartă șl de gol, care e- 
fcctiv i-au ținut pe spec
tatori în picioare.

Partida de la Lupeni a 
fost de un excelent ni
vel tehnic. Terenul greu, 
contrar așteptărilor, n-a 
pus probleme jucătorilor. 
Preocupați numai de joc, 
de a realiza faze de au
tentic spectacol, ju
cătorii au cules de zeci de 
ori aplauzele generoasei 
galerii din Lupeni. Echipa 

rești și „I.C.M. Energ." 
București.

— De ce s-a ales Pe- 
-.troșaniul pentru această 
verificare ?

— Realitatea este că 
aici aveți condiții exce
lente pentru navomode
lism. O bază foarte bu
nă, aproape unică în ța
ră, pentru hidroglisoare 
și telecomandate. De a- 
semenea. clubul dispune 
și de o bază tehnică des
tul de bună, necesară în
treținerii navomodelelor. 
Nu in ultimul rînd, Pe- 
troșaniul beneficiază de 
un grup de entuziaști 
(Leontin Ciortan, Frie

Fotbal, divizia A: Dinamo București — Jiul 1-0 (0-0)
O singură
Jiul și-a amplasat bine 
dispozitivul defensiv, e- 
vident supraaglomerat, 
în atac contîndu-se doar 
pe șarjele lui Băluță. 
în min. 29, arbitrii celui 
de-al 60-lea duel Jiul — 
Dinamo și-au manifestat 
fățiș preferințele — la o 
banală centrare pe aripa 
stingă, Mulțescu s-a ca
tapultat în Vizitiu, „dez- 
rădăcinîndu-1". Decizia 
cavalerilor în negru — 
lovitură de pedeapsă (?!). 
Custov a ales colțul 
drept, spre care inspirat 
a plonjat Cavai, balonul 
respins a fost preluat de 
Iordache peste transver
sală.

Mărturisim că ne-a 
impresionat replica Jiu
lui, chiar după ce Cus
tov șutase periculos (min. 
36), ia acea „bombă", Ca
vai a fost depășit. dar 
Vizitiu a degajat balonul 
cu capul în transversală 

din Lupeni, mai ambițioa
să, mai tehnică, cu o pre
gătire fizică superioară 
— beneficiind și de avan
tajul terenului propriu — 
a reușit să puncteze mai 
mult. Din imensul număr 
al fazelor de poartă să 
desprindem și golurile : 
min. 14 Petre Popa îl „gă
sește" pe Voicu în careu 
și acesta înscrie impara- 
bil — 1—0 ; min. 34, o 
centrare de pe partea stin
gă a oaspeților este fina
lizată de Micu — 1—1 ; 
min. 36, penalty-ul acordat 
pentru faultul asupra lui 
P. Popa este transformat 
de Sălăjan ; min. 47 la o 
lovitură liberă de la 18 
metri, Sebeștyen înscrie 
cel mai frumos gol al me
ciului — 3—1 • peste două 
minute, oaspeții • reduc 
din handicap prin Cismaș 
printr-un voleu fără cusur, 
3—2. Din acest moment 
gazdele se desprind prin 
golurile marcate de Sălă
jan (min. 53), Pantelimon 
(min. 55) și Sebeștyen (min. 
66). Astfel, partida se 
încheie cu rezultatul con
cludent : 6—2.

loan Al. tătar 

drich Csaszar și vine 
„tare" din urmă Petru 
Abraham), oameni pasio
nați pentru acest sport 
tehnico-aplicativ, care 
este chemat să contribu
ie la formarea specialiș
tilor în domeniul tehnic, 
urmînd să ridice calita
tea producției de bunuri 
materiale.

— Care credeți că sînt 
„șansele" la „mondialele" 
din R.P. Bulgaria, tova
rășe viceamiral ?

— Consider că în țara 
noastră dispunem de toa
te condițiile tehnice și 
de pr-gătire. Cu ceea ce 
avem și ce se întrevede 
în viitor putem sta ală
turi de țările cu tradiție 
în acest sport. Sperăm 
să ne întoarcem cu ceva 
medalii. Șanse mari avem 
la clasele FI și F2. Mi
zăm să compensăm păr
țile mai slabe cu o ma
nevră mai atentă, mai 
bună. Am avut surprize

greșeală...
și apoi faza s-a calmat. 
Suita cornerelor dinamo
viste s-a continuat in- 
fructuos și după pauză, 
deși Țălnar și Dragnea 
i-au depășit în contribu
ție pe predecesorii lor din 
iinia de atac. în min. 53 
spectrul egalității pe te
ren propriu i-a „orbit" pe 
dinamoviști, avansați cu 
tot efectivul jucătorilor 
de cîmp în terenul nos
tru, n-au realizat breșa 
dintre fundașii centrali, 
pe acest culoar Băluță 
l-a lansat pe Varga, dar, 
in ultimă instanță Al. 
Nicolae și-a demonstrat 
calitățile de „cosaș". Gest 
nesportiv, care a provo
cat deznodămîntul fazei 
și, poate, al partidei. Ac
cidentat, Varga a fost 
înlocuit ; fără „percutor". 
Jiul va fi copleșit de o- 
fensiva dinamovistă, în 
plus Vizitiu și-a permis 
hazardante ieșiri din dis

MINERUL PAKOȘEN1 
— UNIREA ALBA IULIA 
5—1 (3—U). Primul minut 
al partidei anunță dezlăn
țuirea gazdelor. Faultat de 
Bendea, Boloș obține o lo
vitură liberă și tot el șu- 
tează de la 30 m, balonul 
strecurîndu-se printre 
picioarele lui Borș. „Foc 
de paie", și-au zis supor
terii echipei oaspete care 
arborau pretenții la pro
movarea în divizia secun
dă. în min. 23 îqsă era 
3—0 în fav-area minerilor, 
după faze de mare specta
col. Mai întîi, în 
min. 19 Benone Popescu 
l-a „întors" pe Stănică, pus 
în cursă pe aripa dreaptă, 
Boloș a șutat fără speran
țe, pentru ultimul apără
tor, în colțul lung. Golul 
trei a pus în valoare un 
alt produs al pepinierei de 
juniori Jiul, care, după ce 
a „înșirat" pe adversari, 
l-a servit pe necruțătorul 
Sălăjan.

Repriza secundă a a- 
dăugat pe lingă multele 
ocazii la poarta lui Borș, 
încă două goluri. Astfel, 
în min. 67, după un un- 
doi Boloș — Lascu, demni 

plăcute, oamenii au . ve
nit cu navomodele noi, 
care vor fi lansate „în 
premieră" aici, la Petro
șani.

— Cîleva ultime consi
derații, tovarășe viceami
ral...

— Mulțumim . pentru 
condițiile care ne-au fost 
create aici la Petroșani, 
pentru primirea căldu
roasă care ni s-a pregă
tit. Trebuie ca dumnea
voastră, cei din Valea 
Jiului, să fiți conștienți 
că aveți o secție interna
țională de navomodelism 
și să i se acorde în con
tinuare același generos 
sprijin. La Petroșani e- 
xistă condiții de organi
zare a competițiilor na
ționale și chiar interna
ționale. Timpul va hotărî.

— Vă mulțumim pen
tru amabilitate.
Interviu realizat de

Mircea BUJORESCU 

pozitiv. A venit apoi mi
nutul decisiv — 70 — 
„mașina" de centrări de 
pe dreapta și-a făcut da
toria, apărătorii mine
rilor s-au invitat la in
tercepție, nestingherit 
de V. Popa, Văetuș, a în
scris, în maniera golului 
de debut cu olimpicii c- 
landezi — pe lingă Cavai, 
în stingă porții. Tabela 
de scor n-a mai suferit 
modificări ulterioare, cu 
toate înlocuirile tactice 
petrecute, fiindcă bucu- 
reștenii au șutat defec
tuos prin Movilă (76. 87). 
Văetuș (82) și Dragnea 
(88), în vreme ce adver
sarii lor n-au mai avut 
suflu să iese din clin- 
ciuri, să contraatace. To
tuși. Jiul a făcut o parti
dă curajoasă, apărarea și 
linia mediană și-au făcut 
cu prisosință datoria, a- 
tacul rămîne însă eterna 
dilemă... Din tabăra oas
peților s-au remarcat Ca
vai, V. Popa, Ncagu, Var
ga și Dosan.

Sever NOIAN

de oricare antologic cele
bră, speranța refuzată, pe 
motive de înălțime și... bu
letin de Petroșani a Jiu
lui și-a consolidat poziția 
de marcator.

Cinci minute mai tîrziu, 
aplauzele au subliniat ex
celenta pregătire tactică a 
învingătorilor, balonul a 
circulat pe „ruta" Flores- 
cu — Boloș — Lăzăroiu. 
Intervenția lui Borș a eli
minat doar pentru mo
ment pericolul, întrucît 
Lascu l-a îngenuncheat 
din nou. Cu golaverajul 
„reparat", gazdele au cău
tat mai mult spectacolul, 
în vreme ce adversarii lor 
au reușit golul de onoare, 
prin Radulă, dintr-o lovi
tură liberă.

Spectacolul fotbalistic 
de ieri, gustat de suporteri, 
a evidențiat întreaga e- 
chipă a minerilor, care de
monstrează calități, multă 
vreme drămuite în jocuri
le precedente. De Florescu, 
Boloș, Sălăjan, Petra și 
Lăzăroiu ar trebui să-și a- 
ducă aminte cei care i-au 
descoperit.

Ion VULPE
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