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| Minerii de la Paroșeni, cu
1850 tone de cărbune extrase peste sar
cinile de plan în această lună, totali* 

9 zează de la începutul anului un plus de 
aproape 8000 de tone. De remarcat este 
faptul că toate cele trei sectoare de 
producție și-au realizat și depășit sarci- 
nile de plan atît în prima decadă a 

■ Cel mai mare plus al zilei a fost lunii februarie cît și de la începutul a-

Minerii Văii Jiului răspund prin fapte 
demne de muncă la chemarea adresată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
a spori producția de cărbune. Joi, C 
februarie, nouă întreprinderi miniere 
au extras peste sarcinile de plan ale 
zilei 1914 tone de cărbune cocsificabil 
și energetic,.: :

extras din abatajele minei Petrila — 
.554 tone de cărbune, cumulînd astfel 
de la începutul lunii un plus de peste 
3000 de tone. Cu rezultate deosebite • se 
înscriu și în această lună minerii de ,
la sectoarele II și IV, care, zi de zi, și-au cărbune, 
depășit sarcinile de plan.

■ Cu cele 123 tone extrase suplimen
tar în ziua de 9 februarie, minerii " 
la Vulcan cumulează de la începutul 
lunii un plus de 4512 tone de cărbune, 
aflîndu-se pe primul loc *în întrecerea 
socialistă.

nului. ,
■ Două dintre întreprinderile de 

cărbune cocsificabil, I.M. Bărbățeni și 
I.M. Uricani — și-au depășit prelimi
narul zilei cu 64 și, respectiv, 33 tone

■ Producții suplimentare sarcinilor 
zi și 
tpne), 
Ani-

de de plan au înregistrat în această 
minerii de Ia Lonea (plus 115 
Dîlja (98 tone), Livezeni (214) și 
noasa (283 tone).

Constructorii de locuințe își exprimă 
hotărîrea de a lichida rămînerile în urmă
Constructorii din cadrul 

Grupului de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H. au ob
ținut în anul trecut suc
cese de seamă. Din anali
za pe hază" de bilanț pre
zentată adunării generale 
a reprezentanților oameni
lor muncii reiese că iii 
Valea Jiului au fost cons
truite 1307 noi apartamen
te, în condiții de eficiență 
economică sporită. Chel
tuielile materiale la 1000 
lei producție au fost mai 
mici eu 8,5 lei decît cele 
planificate. S-a raportat 
și tfli beneficiu de 4,9 mi
lioane lei la lucrările de 
construcții și montaje. în 
realizarea acestor succese 
s-au evidențiat colective
le șantierelor 6 instalații, 
4 și 2 din Lupeni. Merită- 
să fie subliniat faptul că 
succesele constructorilor 
au fost dobîndite în pofi
da unor . dificultăți pe li
nia asigurării utilajelor și 
a unor materiale. Acest 
fapt demonstrează puterea 
de mobilizare și hărnicia 
constructorilor.

Dezbaterile din aduna
rea .generală, desfășurate 
în spiritul înaltei exigențe 
muncitorești au pus în e- 
vidență noi resurse de 
perfecționare a activității 
de pe șantiere, au jalonat 
măsurile care se impun 
pentru înlăturarea lipsuri
lor și crearea tuturor con-

ADUNARI GENERALE
■ ALE ?

REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII

• «ir»»
dițiilor necesare îndepli
nirii ritmice a sarcinilor 
de plan din anul 1984.

O problemă deosebită 
este necesitatea lichidării 
răminerilor în urmă față 
de prevederile planului fi
zic. In municipiul Petro
șani au rămas nefinisate 
33 de fațade de blocuri, 
multe dintre acestea fiind 
deja ocupate de locatari. 
Serioase rămîneri în urmă 
se constată la lucrările e-

dilitar-gospodărești, la fi
nalizarea spațiilor comer
ciale și pentru prestări de 
servicii din noile cartiere 
dt blocuri. -

Participantei la dezbateri 
au subliniat. în cuvîntul 
lor că la nivelul c.O.m. tre
buie să se manifeste o mai 
Stăruitoare preocupare 
pentru eșalonarea judicioa
să a sarcinilor de plan pe 
luni și pe trimestre, pen
tru* respectarea strictă a 
termenelor de predare a 
noilor blocuri și ansam
bluri de locuințe cu toate 
sistematizările cerute prin 
proiect; Tovarășii Mihai 
Radu, Ion Tobă, Valentin 
Chira, Andrei Gabor, Emil 
Surdu, Ioan Hada, Gustav 
Ilc, Aurel Sîngeorzan, 
Constantin Popescu, Cons
tantin Tont iu, Carol Her
tel au făcut propuneri vi- 
zînd mai buna gospodărire 
a mijloacelor materiale și 
umane la nivelul Grupu-

Viorel STRAUȚ
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Anul 1984 a începilt și 
la Uzina de preparare a 
cărbunelui din Lupeni în. 
nota dominantă de anga
jare a colectivului pen
tru îmbunătățirea. activită
ții productive. La loc de 
frunte se situează o sea
mă’ de preocupări înscrise 
în tradiția acestui colec
tiv, consacrate perfecționă
rii instalațiilor de prepara-' 
re, pentru creșterea pro
ducției și a productivității 
muncii. ■ Introducerea- în 
circuitul tehnologic a unor 
utilaje noi, adaptarea al
tora la cerințele tehnice 
și la ritmul Impus de 
actualul nivel de produc
ție, modificările realizate 
pentru creșterea parame
trilor calitativi ai instala
țiilor Sînt rodul gîndirii 
specialiștilor și muncitori
lor cu o bogată experien
ță în activitatea - de pre
parare, animați de dorința 
de a face mereu cîte ceva 
în plus pentru uzină, pen
tru producția de cărbune.

... De cîtva timp, echipe
le conduse de Teodor Mol
dovan, Coropiță Stancu și 
Andrei Kincseș, coordonate 
de maistrul mecano-ener- 
getlc principal Iuliu Antal, 
au terminat lucrările afe
rente montării- celui de-al 
doilea ciur conic static de 
desecare prima r ă 
pentru reducerea umidită
ții sortului de cărbune 0-10 
mm. Primul utilaj de acest 
fel, provenit din import, 
a fost montat încă din ă-» 
nul trecut, iar avantajele 
create au întărit convinge
rea că trebuie să se trea
că la înlocuirea în întregi
me a vechilor centrifugi de 
desecare. CU sprijinul e- 
chipei „service" a I.U.M.P. 
Petroșani a fost instalat 
al doilea ciur, iar centrifu
ga aferentă 
realizată de

’ în întregime 
montată în 
fără să fie stînjenită func
ționarea procesului tehno-

acestuia — 
această dată 

în țară, a fost 
timp record,

logic. De cele mai multe 
ori lucrările au fost lă
sate pentru momentul cînd 
instalațiile aveau o clipă 
de răgaz, adică după ter
minarea schimbului I. Dar 
atunci răgazul era numai 
al instalațiilor, nu și al 
muncitorilor din echipele lucrări și executarea ace- 
amintite care nu și-au în
găduit odihna pînă eînd 
nu au terminat toate ope
rațiile planificate pentru 
fiecare zi.

Eficiența înlocuirii cen
trifugelor de desecare cu 
noile utilaje este evidentă. 
Concomitent cu o deșlamă- 
re superioară, se obține un 
produs finit cu umiditate 
mai redusă. Consem-

ră numele lui Toader Mol
dovan. -

— Echipa sa a lucrat cu ' 
multă sîrguință la mon
tarea turbosuflantei, reu
șind două performanțe pro
fesionale : executarea mon
tajului în paralel cu alte

luiași montaj în premieră 
pentru instalațiile de pre
parare. Cu toate dificul
tățile inerente unei lucrări 
în premieră, ritmul de 
montaj a fost alert încă 
din prima zi de lucru.

...înscrise în tradiția pre
paratorilor, lucrările de 
modernizare și perfecțio
nare a fluxului tehnologic 
concepute și înfăptuite de 

năm, în plus, că a fost ob- muncitorii și specialiștii u- 
ținută reducerea în între
gime a energiei electrice 
consumate, deci o econo
mie importantă înregistra
tă în condițiile dublării 
productivității muncii și 
sporirii durabilității între
gii instalații de desecare.
...In aceste zile, va fi pu

să în funcțiune o turbosu- 
flantă pentru producerea, 
aerului comprimat necesar 
mașinilor de zețaj și altgr 
instalații din preparație. 
Secretarul comitetului de 
partid pe uzină, tovarășul 
Gheorghe Pană, care ne-a 
puș în temă cu noutățile 
realizate de preparatori, a 
amintit pentru a doua oa-

zinei aduc o însemnată 
contribuție la creșterea vo
lumului de huilă spălată 
pbntru siderugie și a pro
ducției de cărbune energe
tic. Izvorul de bogată ins
pirație al acestor lucrări, 

tot mai complexe și cu grad 
de tehnicitate ridicat, îl 
constituie gîndirea cuteză

toare a colectivului, do
rința muncitorilor și «a ca
drelor de specialiști de a 
pune în valoare propriile 
lor resurse conceptive în 
vederea creșterii potenția
lului economic al uzinei.

Ion MUSTAȚA ’
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în sprijinul minerilor

Astăzi, brigada condusă de Constantin Broască, 
de la sectorul 1 al I.M. Aninoasa

Formația de lucru condusă de Constantin Broas
că din sectorul I al minei Aninoasa a înregistrai in 
luna ianuarie un minus de 500 tone de' cărbune și o. 
nerealizare a productivității muncii de 700 kg pe 
post. Care sînt cauzele și ce se poate tace pentru re
dresarea situației ? Stăm de vorbă cu brigadierul :

— Am preluat abatajul 
cu presiune mare. S-au 
făcut niște greșeli de ex
ploatare înainte de a-1 
prelua. Am închis preaba- 
tajuț am bătut un altul. 
După ă zile, era deja „în
chis" frontalul. L-am re
deschis. Am avansat 10 m 
și s-a „închis" din nou 
frontalul. Am mai tăcut o 

. străpungere și acum văd 
că merge mai bine. Deja 
lucrăm cu un ciclu pe 
Greutăți se mai ivesc 
parcurs..

— Care sînt acestea
— Nu avem plasă

doar la locurile de muncă 
unde se lucrează cu com
plexe mecanizate. Nu avem 
perforatoare și g foarte

zi. 
pe

grav. „Căpătăm" cu greu 
burghie spirale. Solicităm 
neapărat ' montarea unui 
troliu la orizontul 9. A- 
provizionarea ne ia două- 
trei ore pe schimb. E mult.

7
de 

sîfmă. Nu primim funii, 
acestea sînt repartizate -Stăm rău cu efectivele. Pe

îi văd, dar
A-
cu

„împărțire" 
prin abataj mai puțin, 
cestea sînt problemele 
care, dacă nu ne mai con
fruntăm, în luna februarie 
ne realizăm fără îndoială : 
sarcinile. ,

Șeful sectorului 1, ing. 
Mircea Petrescu, ne edifică 

și promite, nouă și brigă
zii Iui Broască :

— Brigada va primi șildr 
elastic. Vom o supli-

____ '

meils-ii. Vină’in 15 febru
arie va primi .cit are ne
voie. Mai greu este cu sîr- 
ma care nu se găsește în 
magazie (se poate, tova
răși de la aprovizionare ?). 
Vom mai solicita și perfo
ratoare sau vom căuta ca,

din doua defecte, să facem 
unul bun Troliul de la 6- 
rizontul .9 va ti montat 
pînă în 15 februarie. Pen
tru completarea efective
lor, vom orienta oamenii 
spre brigada condusă de 
'Constantin Broască. Pen
tru mai buna aproviziona
re, intenționăm să z înfiin
țăm incă o echipă, care va 
acționa mai mult la acest 
loc de 'muncă, pînă la 
rezolvarea necazurilor cu 
presiunea din zona culcu
șului. Avînd in vedere 
greutățile cu care ne-am 
confruntat la feliile supe
rioare precedente, am luat 
măsura introducerii me
todei de exploatare sub ta
van de rezistență, care va 
da rezultate mai bune A- 
sigurăm că, în luna febru
arie, brigada Iții Constan
tin Broască își va realiza 
sarcinile de plan.

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

î.

în prima decadă a 
lunii februarie, planul 
la producția marfă al 
I.P S.R.U.E.E.M. “ ‘ 
șahi a fost depășit 
1.50 000 lei, și au 
livrați unităților minie
re un număr de 
stîlpi hidraulici. In 
ceastă lună 
primul lot de cutii cu 

i siguranță
pentru I.M. Lupeni. A- 
cest nou produs este 
rodul gîndirii tehnice februarie.

Petro- 
cu 

fost

400
a-

a fost livrat

intrinsecă

teh-
Ia 

care

a colectivului de mun
citori, ingineri și 
nicieni de 
I.P.S.R.U.E.E.M.
va face mai eficientă 
munca din subteran a 
minerilor. De asemenea, 
în această lună ău fost 
definitivate lucrările 
de adaptare la condiți
ile de zăcămînt a unui 
complex mecanizat, care 
se află în curs de mon
tare la mina Petrila din 
prima decadă a lunii

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
La Moscova, anunță agen
ția TASS, a fost dat publi
cității comunicatul oficial 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezi
diului Sovietului Suprem 
și Consiliului de Miniștri 
ale U.R.S.S., în care se

arată că,
1984, 
după o îndelungată sufe
rință, a încetat din viață 
I.V. Andropov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S„ 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

ora
la 9 februarie

16,50 minute.
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Prestigioasa contribuție la 

modernizarea transportului minier
Cu lucrarea „Mecani

zarea transportului mi
nier în subteran" prof, 
dr. ing. Ion Marian este 
la a treia apariție edito
rială de prestigiu în do
meniul minier. Prezenta 
lucrare vine să îmbogă
țească studiile, îndelun
gata activitate de cerce
tare științifică și practi
că, vasta experiență, di
dactică a autorului in a- 
cest domeniu atît de im
portant, cît și corelarea 
cu sarcinile actuale ce 
stau în fața industriei 
extractive și construcției 
de utilaj minier în pre
zent și în perspectivă.

Avînd permanent în a- 
tenție obiectivul 
de Congresul 
și Conferința Națională 
ale partidului 
sarcinile ce 
dustriei miniere, ritmul 

... 1 a- 
cucerirea

tratate —i
capitole (430 pagini și 287 
figuri) transportul cu ra
clele, transportul cu 
bandă pe rele, transpor
tul cu bandă de cons
trucție specială (cu ban
dă pe suporți rulanți, 
pe cabluri tractoare, lan-
mumMmiiumuuimO 

NOUTĂȚI EDITORIALE

țuri tractoare și cu ban
dă din plăci) ■ transpor
tul pe cale ferată — so
luțiile cele mai larg în- 
tîlnite și în perspectivă 
certă de utilizare pen
tru mecanizarea trans
portului subteran.

La fiecare sistem de 
revin in- transport, autorul, după 

.țiușțna jiAiîticjxxi, - 
înalt ce trebuie să-1 
tingă pentru 
independenței energetice 
a țării — autorul anali
zează una din căile prin
cipale de realizare a a- 
cestor sarcini și anume 
creșterea gradului de me
canizare a proceselor 
tehnologice In domeniul 
transportului minier. Pro
fesorul Ion Marian evi
dențiază una dintre căi
le principale aure se im
pune transportului: ( să 

’ asigure lucru nestinghe
rit în prima verigă a 
procesului din abataj — 
respectiv să asigure e- 
vacuarea ritmică a subs
tanței minerale utile, fă
ră întreruperi șl cu o e- 
ficiență economică spo
rită.

_____________________

stabilit 
al XII-lea

privind

Pornind de la aceste dr. ing. Ion Marian este 
concluzii, fa lucrare sfat O certă reușită editoria- 
1—d.l_> — _fa cele patra 13, reprezentînd o incon

testabilă recunoaștere a 
cercetării românești, a 
prestigiului de care se 
bucură Institutul de mi
ne, autorul lucrării, . fa 
domeniul mecanizării 
transportului minier. Lu
crarea este destinată spe
cialiștilor din unitățile 
de producție și cercetare, 
constructorilor de ma
șini miniere, inginerilor 
și tehnicienilor, studenți
lor din învățământul su
perior minier.

Iată de ce considerăm 
că publicarea lucrării 
profesorului Ion Marian 
este o reușită editorială. 
Ea înmănunchează o 
vastă cercetare, cti apli
cabilitate fa practica mi
nieră.

Dr. ing. Valeria STANCIU, 
director adjunct tehnic 

I.C.P.M.C.

Degajarea de zăpadă a căilor de circulație
coborau municații, curățina numai 

" ț __ /__ d.
înțeles, fa sfîrșit, de către I. C. M . M. 
majoritatea unităților preș- comercială, 
tatoare de servicii aparți- ' * ’ *
nătoare cooperativei „Uni-

în tot cursul nopții și 
zilei trecute, în Valea Jiu
lui, a căzut cea mai con
sistentă ninsoare din a- 
ceastă iarnă. Stratul de 
zăpadă măsura ieri, la a- 
miază 95 cm la Paring și 
40 cm în Petroșani. Deși 
s-a acționat eu mașini do
tate cu lamă și material 
antiderapant, atît pe caro
sabil cît și pe trotuare, 
circulația a cunoscut une
le dificultăți. Unitățile co
merciale, întreprinderile 
și cetățenii au acționat din 
nou diferențiat. Dacă, spre 
exemplu, în dreptul uni
tăților alimentare aparți
nătoare universalului 
„Jiul", inclusiv In dreptul 
hotelului „Central", tro
tuarul era complet cură
țat, In stația autobuzelor

alături, călătorii • ‘ 
și urcau peste troiene. S-a

LA ORDINEA ZILEI

rea" că zăpada trebuie în
depărtată de pe întregul 
trotuar folosit dg pietoni, 
nu numai de pe spațiile 
de lîngă vitrinele unități
lor. în dezacord cu aceas
tă cerință au acționat de 
data aceasta Oficiul muni
cipal de poștă șl teleco-

Cetățeni din cartiere,
aleile și trotuarele aparținătoare blocurilor în care 
locuiți ! Aceeași obligație revine, lucrătorilor comer
ciali, întreprinderilor și instituțiilor din municipiul 

; ■■ Fetroșadi. :

o porțiune de trotuar, iar 
“ ; Direcția

, clubul cul
tural studențesc, alte ins
tituții șl magazine din 
zona centrală a munici
piului nu au curățat ză
pada de pe porțiunile de 
trotuar ce le aparțin, 
ceasta făcînd-o elevii, 
notă și mai evidentă fa 
modul diferenția’ de: 
acționa pentru irățirea 
zăpezii de pe trotuarele 
pietonale s-a putut cons
tata pe străzile și aleile 
din interiorul cartierelor. 
Pe acestea nu se circulă?

o
a

îndepărtați zăpada de pe

Constructorii de locuințe
o analiză a domeniului 
de utilizare, prezintă u- 
tilajele ce se fabrică în 
țara noastră și tendințe
le moderne pe plan 
mondial, alături de solu
țiile constructive. Sînt 
date metodologii de cal
cul și alegere a parame
trilor principali ai utila
jelor, precum și reguli 
de întreținere și exploa
tare. în lucrare sînt pre
zentați indicatorii econo
mici și de eficiență. De 

recomandări 
căilor de

asemenea, 
asupra 
creștere a capacităților 
de transport, produetivi- 
tățile, consumurile spe
cifice de materiale și 
combustibili obținute șl 
siguranța de funcționa
re a utilajelor.

Apariția lucrării prof.

tn vederea asigurării unui transport fluent de călători, 
autobaza Petroșani a LT.A. a pus — începînd de Joi, 9 fe
bruarie 1984, — la dispoziția transportului local autobuzele 
sale, șoferii fiind obligați să oprească, in parcursul, gol și să 
preia călătorii pe bază de bilete.

Autobuzele I.T.A. vor circula după următorul program, 
pe distanțele menționate in tabelele alăturate :-d

/Urmare din pag t

lui de șantiere. A fost suo- 
liniată și necesitatea Întă
ririi exigenței față de ca
litatea lucrărilor de cons- 

- trucții și montaje nu nu
mai la nivelul conducerii 
Grupului de șantiere, ci 
și la cep al beneficiarului. 
Această problemă se im
pune cu atît mai mult în 
condițiile perfecționării 
sistemului de plată în a- 
cord global prin preluarea 
lucrărilor de construcții și 
montaje în antrepriză.

Pentru anul 1934 în pla
nul fizic ce revine Gru
pului de șantiere- din Pe
troșani s-a prevăzut cons
trucția a 991 de aparta
mente. Deci o cifră 
mică decît cea din 
trecut. Aceasta însă 
mai cu scopul de a se re
cupera restanțele la sis-

PETROȘANI —• ANINOASA

mai» 
anul 
toc-

tematlzări și Ia lucrările 
de gospodărie comunală, 
în vederea înfăptuirii a- 
eestui obiectiv se impune 
să se treacă cu toată ho- 
tărîrea la generalizarea lu
crului pe două schimburi, 
Ia o mai bună folosire a 
utilajelor și mijloacelor de 
transport.

Constructorii din mu
nicipiul nostru au dovedit 
prin fapte de muncă dem
ne de laudă că știu să în
vingă dificultățile cu care 
se confruntă. Adunarea 
.generală a exprimat ho 
tărîrea lor fermă de a face 
totul pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor ce 
le-au fost încredințate, în 
condiții de eficiență eco
nomică superioară, astfel 
Incit anul 1984 să consti
tuie un adevărat salt ca
litativ în activitatea șan
tierelor din Valea Jiului.

4

De ce nu știe 
șeful sectorului?

’'Urmare din i». e r

Problemele rich . .i.bțj1de 
, brigadier sînt obiective.

Tocmai pentru aceasta 
considerăm că ele pot fi 
rezolvate, mai ales fiindcă 
sînt create de faciori...’su
biectivi. O repartiție mal 
judicioasă 'de materiale și ' 
introducerea unor utilaje 
de mică mecanizare sînt 
ușor realizabile. De aceea, 
ne întrebăm, firesc, dacă 
era nevoie de intervenția 
noastră pentru &. șeful 
sectorului să „afle- ce-î 
lipsește acestei brigăzi 7 Și 
dacă tot am intervenit, aș
teptăm să consemnăm o- 
perativitatea și receptivita
tea conducerilor sectorului 
I și a minei Aninoasa ca
re, sîntem siguri, vor în
drepta lucrurile. * b

Stația Aninoasa Iseroni Aeroport III Aeroport II Piața Victoriei Aeroport II, Aeroport III Iseroni Aninoasa

Ora - d 4,25 4,-19 5,01 5,04 5,10
4,35 4,59 5,11 544 5,20 „L...
4,40 5,04 5,16 549 > - 5,25 d. '0 > d d ';. ■ -

: 4,45 ■■■ 5,09 ':''4 5,21 5,24 5,30
— \ /■ ■. .440- ■ 544 ■' 5,26 549 5,35

4,55 5,19 5,31 5.34 5,40 -
5,00 5,24 5,36 5,39 ■ ■ ' 5,45 d-,' ■' y

1340 1346 13,19 13,31 : 13.55 ■...

13,15 13,21 , 13,24 13,36 14.00
13,20 1346 13,29 13.41 14.i«
15,00 15,06 15,09 1541 / 15.-0
15.05 15,11 15,14 1546 15.45

■■■■■:■ ... 15,10 15,16 - ' 1549 15,31 15 .

CÎMPU LUI NEAG

3,00

Stația Cîmpu Iui
Neag Uricani Lupeni ParoșenI Vulcan Iseroni Aeroport

II
Piața 

Victoriei
Aeroport 

II Iseroni Vulcan Paroșeni Lupeni
Uricani j

Ora
7,45 8,15 8,33 8,51 9,06 . 9,30 9,42

1,00
9.50

1,10 1,22 1,45 2,00 2,15 2,30

7,50 8,20 8,38 8,56 9,11 9,35 9,47 9,55 -S'd ■■ '■

7,55 8,25 8,43 9,01 946 9,40 9,52 10,00

.. '■ 8,00 840 8,48 9,06 9,21 9,45 9,57 10,05 dddded

Cîmpu 
lui Neag

LONEAANINOASA — PETROȘANI

Stația Aninoasa Iseroni Aeroport 11 Piața Victoriei I U.M.P. Strada minei Complex Liceu Miliție Cap ’inie Lohea

Ora ■ 4,30 ' 4,54 . 5,09 5.15

17,39

5.18
17,33

541
1740

543
17,18

5,39
17,12

5,42
17,09

5,51
1 ‘ ,i)0

Centru Lupeni j SohodolStația Cantina restau
rant Lupeni

Ora
7,45

10,50
7,50

10,20

LUPENI — PAROȘENI — PETROȘANI

Aeroport li Casa de cultură 
Petroșani Piața VictorieiParoșeni Vulcan Iseroni Aeroport III

4,45 5,00 5.15 540
8,00 : 8.06

10,11 10.05 9,50
12,45 13,00
14.55 14,40 .'1445

17,09
14,10
16,54

543 5,36 5.40

14,03
16,51

W 14,00
16,48 16,45
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Vălul blazării trebuie ridicat de pel Matcă fertilă pentru tehnica nouă

activitatea cultural-educative
Amurg de 

pe șoseaua din Cîmpu 
lui Neag. Distingem con
tururile căminului 
tural. E lumină doar 
„extinderea" făcută 
puțini ani în urmă, 
indcă într-o încăpere 
în curs de amenajare 
autoservire, în cealaltă 
nu ai loc să arunci nici 
măcar un ac — ați ghi
cit, desigur, «găzduiește 
bufetul „Vîrful cu dor". 
11 îndemnăm pe tînărul 
gestionar Cornel Todea, 
să scrie corect anunțul 
cu băuturile „alcolice" 
și apoi stăruim asupra 
pasiunii sale muzicale — 
acordeonul.

— Aveam 11 ani cînd 
am cîntat prima oară pe 
scena căminului cultural. 
Atunci, eheei, atunci era 
activitate, soții Vitejan, 
aduceau tot satul la că
min.

în căutarea „zăpezilor 
de altădată", vorba poe
tului, cu Dumitru Sîr- 
bușcă, președintele Co
mitetului orășenesc 
ricani de cultură și 
zație socialistă, ne 
aducem aminte că la că
minul cultural din stră
vechiul sat de păstori e- 
xistau numeroase for
mații artistice — grup 
vocal, taraf, formație de 
dansuri, brigadă artisti
că, obicei folcloric, mon
taj etc, soții Gheorghe 
și Emilia Vitejan, alcă- 
tuiseră, cu sprijinul să
tenilor, .un frumos mu
zeu etnografic. Anii au 
trecut, cei doi animatori 
ai vieții culturale s-au 
retras în județul de baș
tină, la căminul cultural 
din Cîmp s-au perindat 
multe directoare și biblio
tecare, acum, în state con-

februarie, duce acest așezămînt în
vățătoarea Maria Bogdan 
Popescu. La etaj, într-o 
cameră care altădată găz
duia muzeul, cărți arun
cate pe dușumea, o dor
meză și multă dezordine, 
li întîlnim pe frații 
Gheorghe și Mioara Po
pescu, • respectiv cumnata 
și soțul directoarei.

— Exponatele muzeu
lui sînt în pod, ne lămu
rește Gheorghe Popescu. 
Soția a fost chemată la

cul- 
în 
cu 
fi- 

e 
o

U- 
edu- 

re-

Concurs
cxe

fotog rafii
Cu prilejui aniversării 

a 45 de ani de existență a 
activităților do gospodărie 
comunală și locativă în Va
lea Jiului, G.I.G.C.L. Deva 
și I n treprina t r de gospo
dărie comunală Și locativă 
Petroșani, cu sprijinul Con
siliului municipal de edu
cație politică și cultură so
cialistă, organizează con
cursul tematic de fotogra
fii „Vechi și not în urba
nistica și gospodărirea o- 
rașelor din Valea Jiului". 
Pot. participa toți oamenii 
muncii cu preocupări în 
acest domeniu al artei, 
membri ai fotocluburilor și 
ai A.A.F., expoziția (care 
va fi o ganizată, la mijlo
cul lunii aprilie, în 
ierul Teatrului de 
Valea Jiului") avînd 
secții : documentară 
artistică. Din 
concursului : 30 
ultimul termen 
re a lucrărilor

La căminul cultural din 
Cîmpu lui Neag

■■■■■■■■•■■••■•■•I•■■■••■«

consiliul profesoral de 
la Școala generală nr. 2 
din Uricani.

Inventarul bibliotecii 
se face de vreo doi ani 
și. tot nu s-a terminat, de. 
fapt la atîta se rezumă 
activitatea culturală la 
Cîmpu lui Neag;

— S-a făcut și o horă 
țărănească, își aduce_ a- 
minte prof, 
bușcă.

Admirăm . _.
. fără lămpi, mesele 

șah și tenis, dar nu 
xistă vreun 
de ele. Mai aflăm că s-au 
dat vreo două spectacole 
la carieră în anul trecut. 
Neavînd cum verifica, 
credem pe cuvînt de o- 
noare. Ne surprinde însă 
Un lucru, acum, cînd în 
perimetrul satului își 
desfășoară activitatea 
mai bine de 500 de oa
meni la cariera de căr
bune, activitatea cultu- 
ral-artistică și educațiv- 
distractivă ar trebui să-și

Dumitru Sfr-

televizorul 
de 

i e- 
interesat

ridice cotele exigențelor, 
să nu lîncezească sau ' 
să fie neglijată. Argu- ; 
mentul că nu există for
țe pentru desfășurarea 
unei bogate vieți spiri
tuale nu rezistă, dacă 
avem în vedere firul tra
diției. întrebăm de com
ponența consiliului, 
de conducere al 
căminului cultural și de 
activul obștesc al biblio
tecii. Unii dintre inter
locutorii noștri se fac că 
nu aud, ceilalți ridică din 

'umeri. Cum directoarea 
căminului n-a apărut, 
deși era tîrziu, am por
nit spre școala amintită 
din Uricani, unde l-am 
întîlnit pe tovarășul Pe
tru Făgaș, secretar ad
junct al comitetului oră- ■ 
șenesc de partid, căruia 
i-am consemnat opinia.

— Noi am fi mulțumiți 
să fie pusă la punct bi
blioteca și să existe do- 
uă-trei formații.

Afirmația nu ne mul
țumește, în totalitate 
întrucît considerăm că
organul orășenesc de
partid are datoria să în
treprindă măsuri exprese 
pentru revitalizarea vie
ții spirituale în Cîmpu 
lui Neag. Mai mult chiar, 
trebuie să cuprindă bo
gate șl variate manifes
tări cultural-artistice și 
distractive, să asigure, 
în calitate de creatori și 
beneficiari ai acestei < 
vieți, și tineri și vîrstnici, 
și bărbați și femei, așa 
cum a fost odinioară în 
această străveche vatră 
etnografică, în care dos
pesc, nevalorificate încă 
multe comori ale artei 
poporului nostru.

Creația tehnică, iată fitonul de aur al producti- - 
vităților sporite de la I.M. Loriea; comisia tehnicienilor 
și inginerilor din această întreprindere a știut să mo
bilizeze eforturile creatoare ale cadrelor tehnice, să 
creeze emulație., Semnificativ este în acest sens și 
faptul că însuși directorul minei, ing. Iulian Costescu, 
împreună cu un Colectiv de specialiști și mineri, este 
laureat al concursului național de creație tehnică, 
desfășurat sub genericul Festivalului național „Cin- 
tarea României", pentru elaborarea noii metode de 
exploatare~'a cărbunelui șub tavan de rezistență. In
tre inginerii care se remarcă în acest domeniu, pre
ședintele comisiei amintite, sing. Ernest Huszar, ni 
l-a recomandat cu mîndrie pe ortacul său de la sec
torul VI, tînărul inginer stagiar Ilie Onica.

de

A venit la mină în sep
tembrie ’82, ca absolvent 
de elită al I.M.P., 
unde se evidențiase 
vocația 
tică. Și 
confrați 
cenii în

acolo 
prin 

prac- 
alți 
de-

de cercetare 
în vreme ce 
„vegetează" 
șir, acest ambițios 

fiu al Lonei și-a pus deja 
în valoare deosebita șa 
capacitate tehnică, prin trei 
lucrări de amploare, care 
aduc însemnate avantaje 
materiale, bănești și de 
timp minei.

— Cînd se ia un stagiar 
la mină, cei . care îl înca
drează ar trebui să se uite 
în diploma sa, să-l între
be ce-a făcut la facultate, 
ni se destăinuie tînărul 
inginer.

Cu inginerul Onica așa 
s-a întîmplat Cei care l-au 
încadrat au aflat că a ab
solvit facultatea cu nota 
9,40 șl că este un pasionat 
de cercetare,- ca student a 
fost îndrumat în acest do
meniu de prof. dr. ing. 
Nicolae Lețu. S-a așezat

temeinic la treabă, dar nu 
de unul singur, ci împreu
nă cu sing. Dorel Drăgan, 
cu lăcătușul Cornel Vesa, 
cu alți muncitori. Intr-un 
răstimp record a finalizat, 
cu excelente rezultate, trei 
studii. Astfel, au 
prototipul 
de montat 
grele, care 
tul fizic la 
ținerii și o instalație pen
tru betonarea galeriilor de 
profil mare. Multă vre
me l-a frămîntat ideea 
că o macara de import fu
sese abandonată, datorită 
motorului mereu defect. In 
cele din Urmă a găsit so
luția, adaptîndu-i un mo
tor românesc.

— Mă apuc de o anume 
treabă, fiindcă-mi știu bi
ne măsura posibilităților. 
Or, fiecare cadru tehnic 
trebuie să-și folosească 
cunoștințele, să-și pună 
în valoare întreaga sa ca
pacitate tehnică.

apărut
•dispozitivului 

prefabricate 
ușurează efor- 

executarea sus-

Au fost momente 
cumpănă, totuși n-ați 
bandonat...

— Nu-mi place să 
cep un lucru fără să-1 1 
min. Instalația de meca
nizare a lucrărilor minie
re orizontale de profil 
mare este foarte compli- 

•• cată, are un volum mare.
Am executat-o în atelierul 
nostru, dar adesea am a- 
juris la Autobaza C.M.V.J., 
după telescoape, în alte 
părți. Uneori am simțit 
și lipsa ajutorului de me
seriași. Și totuși n-ara a- 
bandonat. în cercetare e- 
sențială este, pe lîngă in
vestiția de gîndire a celor 
care se încumetă la un 
lucru, și încrederea pe 
csye le-o acordă conduce
rea întreprinderii, a unor 
compartimente, ceilalți co
legi. Este păcat să apelezi 
la însemnate eforturi va
lutare, cînd anumite lu
cruri le poți face în atelie
rul propriu.

Inginerul Ilie Onica are 
doar 27 de ani, împliniri
le profesionale l-au în
cununat deja ; la faza pe 
municipiu a concursului 
de creație tehnică lucrări
le sale au fost premiate, 
în acest act de apreciere 
a valorii tehnice se recu
noaște, totodată, atenția de 
care se bucură la mina 
Lonea cei care plămădesc 
cu spor 
Oricine 
ționeze 
(Andrei

în- 
ter-

ideile tehnicii not 
a priceput, să ac- 
in consecință. 
APOSTOL) ’

două 
Și 

calendarul 
martie — 
de preda- 
(alb-negru, ' 

color, diapozitive); ver
nisajul și gala diapozitive- ' 
lor 15 aprilie. Lucrările 
(foto —30x40) vor fi ex
pediate pe adresa I .G.C.L. 
Petroșani, informații su
plimentare putînd fi soli-

■Aspect din sala de 
lectură a bibliotecii 
clubului sindicatelor din 
orașul Ltipeni.

ton VULPE

a-

.. alătură/De. cins- 
nemuritorilor / .Tăce- 

faptă

V-.jQRmffWM -îi
AlJ» M ' 1

Lj S

Vîrtufi educative
Venind în întîmpinarea tinerilor care vor să-și 

petreacă timpul liber cît mai piâcut și util, colecti
vul Teatrului de stat „Valea Jiului" a inițiat o serie 
de manifestări cultural-artistice și distractive, care 
se desfășoară în zilele de marți, joi și simbătă ale 
fiecărei săptămîni, între orele 18 și 21. Amănunte 
asupra 'acestor seri de disco-club, mai bine 2is șeză
tori literar-muzical-artistice ne furnizează tovarășul 
Vasile Chirculescu, director administrativ al așeză- 
mîntului 'artistic amintit.

— Am amenajat o sală specială, dotată cu insta
lații corespunzătoare. Programul muzical cuprinde 
lecții de inițiere și audiții de muzică clasică, ușoară 
și populară românească. De asemenea, stîrnesc deja 
interes, dintr-a patra săptămînă de prezentare, pro
iecțiile de diapozitive și filmele pe bandă îngustă, 
care ilustrează patrimoniul artistic universal și ro
mânesc, mirificul natural de pe diverse meridiane. 
Stă în intenția noastră prezentarea unor profiluri 

- literar-artistice, la care să-și dea concursul artiștii 
teatrului. Programul prbpriu-zis de dans durează 
două ore.

La astfel de manifestări gazdele i-au invitat pe ; 
tinerii muncitori, intelectuali, elevi și studenți, cu o \ 
comportare demnă. Vizînd împletirea mijloacelor de ■ 
educație cetățenească și eultural-artistică cu desfă- ■ 
șurarea unor acțiuni distractive tot mai variate, or- | 
ganizatorii acordă unele facilități demne de luat In | 
seamă. în acest sens se eliberează abonamente luna- I 
re, care includ, pe lîngă prezența la cele 12 mani- j 
testări cu o reducere de 20 de Iei, și un spectacol j 
gratuit la o premieră teatrală. (Sever NOIAN)

I

VI. E jocul acum să ci- 
/tăm mai mult din poeții 
s amintiți în nota anterioa- 
| .3. Ce credea Sappho, ma- 
I rea ooetă, a antichității, 
I despre efectul poeziei ? 
| „Nu se cuvine ca tristețea 
| să trăiască în casele celor
* ce slujesc Muzelor". Ho- 
1 mei despre eîntecul Sire- 
j nelor, Pindar despre cîn-
• tece în genere, spuneau 
I că ele farmecă. Iată „far- 
' mecui" — un efect al

I

i - mecui" — un erect aj
citate la telefonul 41920— | frumosului. Nu vom pune-

• cu această noțiune ; fapt mi, morții. Frumosul 
este că ea s-a îmbogățit 
și a cuprins aproape toate 
laturile vieții. Și cu toate 
acestea teoretizarea asupra 
ei a întîrziat. Abia acum, 
și în estetica românească, 
i s-a dedicat o carte unui 
sinonim al „farmecului" 
și anume seducției estetice 
Este vorba de „Sensibili
tatea estetică româneas
că", recentă apariție edi
torială a esteticianului Gr 
Smeu. (Vom prezenta 
ceastă importantă 
buție, de întîietate 
ticii noastre în 
următoare;.

Despre subiectul 
cu alte cuvinte, 
conținutul frumosului, 
ne spun acești primi poeți? 
Herodot în „Munci și zile" 
descrie munca ; Pindar în 
„Imnele" sale — eroismul. 
Trecînd la valoarea ei, a- 
proape toți poeții opun 
poezia, ca formă de încu-

CJ — 
contri- 
a este- 

notele

poeziei, 
despre 

ce

Interior 29. (T.S.) l ta istoric ce s-a petrecut minare a vieții. fjriitițudi-i

realizarea sa poezia sînt 
forme de supraviețuire. 
Pindar spune. „Chiar ma
rile fapte de curaj/Fără 
de cîntec au parte de mult 
întunecata uitare. (...) Cu- 
vine-se celor bravi a fi 
cîntați/Cu imnurile cele 
mai frumoase/Căci numai 
aceasta-i 
tea 
rea ucide orice 
leasă".

Generalizînd 
dee, esențială 
lor, se poate spune 
numai prin cultură, o ci
vilizație se întemeiază, 
numai prin cultură o i 
rie se răscumpără și 
salvează. Se cuvine 
omul zilelor noastre, 
ponsabil de destinul 
să fie atent să nu 
tăcerea să-i ucidă faptele 
alese, cum a zis poetul 
antic. Despre ultima pro
blemă, a faptului dacă este 
adevărat ceea ce spune

această i- 
a creatori- 

că.

i, ca 
isto- 

se 
ca 

res- 
său, 
lase

*
poezia, o problemă destul 
de spinoasă a antichită
ții, ca și a modernității, să 
amintim, deocamdată, ceea 
ce Muzele Olimpiene i-au 
glăsuit lui Hesiod: „Min
ciuni aidoma cu adevărul/ 
Știm să rostim, dar cînd 
vrem știm să rostim ade
vărul". Triada perfecțiunii, 
pe care grecii au descope
rit-o, adevăr — frumos — 
bine, se conturează încă 
de la începuturile medita
țiilor lor. Relația frumos- 
bine o subliniază Șappno: . 
„Insă cel 
Că-i frumos 
spun” ; sau 
declarație a 
la Delfi ; „ 
e cel mai frumos". Aceas
tă legătură dintre frumos 
și bine, ei c! numeau ka- 
lokagatia; și, omul epocii 
noastre trebuie să nu c 
uite.

ce este bun,/ 
pot chir să 
acea faimoasă 
oracolului de 

,Cel mai drept

Dumitru VELEA

Premieră 
teatrală

Un plăcut „mărțișor" 
pregătește' colectivul 
Teatrului de stat „Va
lea Jiului" pentru iubi
torii Thaliei — premie
ra teatrală cu comedia 
„Miliardarul sărac" de: 
Tudor Popescu, în regia 
lui Marcel Șoma, sce
nografia fiind semnată 
de Aurel Florea. Pre
miera, programată la 
începutul lunii martie, 
îl va aduce în scenă pe 
actorii: Mihai .jita,
f lorin Plaur, Ro ; lărin 
Delica, Pușa Darie, Ște- 
fania Donca, Ilie 
și Mircea Zabaldn 
./■astă comedie .șș 
să în scenă de 
multe teatre din

tefan
A-

>.e pu- 
mai 

țară.
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X^L I • Starea
vremii

fWgțl
Schimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Gustav Husak

PRAGA 10 (Agerpres). 
pin partea tovarășului 
Nicolae - Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise tovarășului Gus
tav Husak, secretar gene
ral .al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace, 
Un cald mesaj tovărășesc 
și cele măi bune urări de 
sănătate și fericire, de noi

succese poporului ceho
slovac în edificarea socie
tății socialiste.

Exprimînd vii mulțumiri, 
tovarășul Gusțav Husak, 
a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său prie
tenesc, precum și cele mai 
cordiale urări de sănătate 
și fericire, de noi și re
marcabile realizări Parti
dului Comunist Român și 
poporului român prieten în 
transpunerea îrț viață, a

programului de făurire 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia pri
mirii de către tovarășul 
Gustav Husak a tovarășu
lui Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv, , secretar 
al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația . Prezidiului 

efectuează 
în

C.C. al P.C.C., 
o vizită de prietenie 
R.S. Cehoslovacă.

a

Stockholm

STOCKHOLM 10 (Ager
pres). Conferința pentru 
măsuri jie încredere și se
curitate și pentru dezar
mare în Europa — ale că
rei lucrări se desfășoară 
la Stockholm — își con
centrează în aceste, zile 
activitatea asupra apro
fundării pozițiilor și son
dării domeniilor care ar 
putea oferi un teren co
mun de dialog între cele 
35 de State participante la 
lucrări. ;

O contribuție însemna
tă, de largă recunoaștere, 
în această direcție, o

constituie participarea 
României la Conferința de 
la Stockholm, evantaiul 
larg de măsuri propuse 
încă din primele zile ale 
reuniunii și prezentate a- 
poi ca document de lucru, 
întreaga activitate a țării 
noastre la conferință. O 
expresie grăitoare în acest 
sens o constituie aprecie
rile pozitive, frecventele 
referiri în cadrul ședințe
lor de lucru ca și în afa
ra lor la propunerile ro
mânești, care au continuat 
să se facă adesea auzite șl 
în cursul acestei săptămîni.

SOFIA 10 (Agerpres). 
Specialiștii bulgari au ex
perimentat cu succes o 
instalație electronică pen
tru raționalizarea consu
mului de benzină la auto
mobile. Aceasta analizează 
situația drumului, condiți
ile climaterice și încărcă
tura automobilului, elabo- 
rînd recomandări concrete 
pentru șofer. Dacă acesta, 
în decurs de 2—3 secunde, 
nu ține seama de reco
mandări se aprinde un in
dicator care îi amintește 
că mașina consumă prea 
multă benzină.

BEIJING 10 (Agerpres). 
în luna ianuarie, exploa
tările petrolifere din R.P. 
Chineză au extras o can
titate de 9 333 000 tone de 
țiței, cu 5,5 la sută mai 
mult decît în aceeași lu
nă a anului trecut.

După cum comunică Ins
titutul de meteorologie și 

hidrologie, schimbarea brus
că a vremii în țara noas
tră, s-a datorat "formării 
unei arcade anticiclonice 
și existenței în bazinul 
vestic al Mării Mediterane, 
cu deplasare către est, a 
unei vaste zone cu pro
prietăți diferite, datorită 
marelui contrast termic și 
baric; fenomenele meteo
rologice care s-au declan
șat au readus pentru scurt 
timp, aspect de iarnă, 
în cea mai mare parte 
a teritoriului țării. în ju
mătatea de sud a țării au 
căzut precipitații impor
tante sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare, în- 
sumînd între 40 și 50 litri 
pe metru pătrat în 24 de 
ore, iar în zona Bucureș- 
tiului 59 de litri pe 
metru pătaat în 12 ore. în 
jumătatea de nord a țării au 
predominat ninsorile. Vîn- 
tul a prezeit.at intensifi
cări, spulberînd pe alocuri 
zăpada, viteza lui atingînd 
60—70 km pe oră. La Bucu
rești, viteza vîrrtului a» 
depășit 100 de km pe eră, 

în următoarele zile pro
cesul de răcire a vremii 
continuă în toate regiunile 
țării. Precipitațiile își vor 
restrînge aria în sud-estul 
țării, în Moldova, Mara
mureș și Transilvania. Vîn- 

‘tul va slăbi treptat din 
intensitate, iar tempera
turile minime vor coborî 
pînă la minus 14 grade, 
mai scăzute în unele zone, 
în următoarele 2—3 zile
se va produce o ameliora
re a vremii, dar ea va
rămîne în general rece.

(AGERPRES)

t ECHEA POVESTE...
Conducătorii auto știu 

sau ar trebui să știe că 
hu trebuie să se urce la 
volanul autovehiculelor 
după ce au consumat bău
turi alcoolice. Acest lucru 
se pare că a scăpat con
ducătorilor auto, Alexan
dru Șolderea (31 TM 5636, 
de Ia I.C.C.F. Timișoara), 
și loan Blaj (2 HD 2886, 
tehnician TV la Vulcan). 
„Recolta" șoferilor... tur
mentați de alcool, a fost 
completată de Constantin 
Vaidiănu (autoatelierul 31 
VL 1286) căruia dealtfel 
(șoferului, nu autoatelie
rului I) i s-a întocmit și 
dosar de cercetare penală. 
Primii au suportat contra
valoarea amenzii și acum 
meditează la „rece" asu
pra faptelor lor pînă la 
expirarea termenelor de 
suspendare a permiselor 
de conducere.

rabil desfășurarea traficu
lui rutier. De aceea se re
comandă ca posesorii 
autoturisme să evite 
cît posibil deplasările, iar 
dacă le fac să adopte o 
manieră de conducere 
preventivă, 'să se deplase
ze cil viteză redusă și să . 
folosească numai frînă de 
motor;

de 
pe

■ Cei care au „îmbună
tățit" sistemul de iluminat 
și semnalizat Ia autoturis
mele- proprietate persona
lă sînt avertizați pe aceas
tă cale să demonteze a- 
ceste dispozitive. Sînt ad
mise numai două proiec
toare pentru ceață, dar a- 
cestea cu întrerupător se

nii se con- 
va confis-

parat. Cei care 
formează, li se 
ca... surplusul.

februarie 
de circu-

★

Duminică, 12
a.c., au dreptul 
lație autoturismele proprie
tate personală ^înmatricu
late sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 
al Miliției municipiului 
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Schi
Sîmbătă și duminică, în 

Paring, își dau, din nou, 
întîlnire iubitorii schiului 
de toate vîrstele, de a- 
ceastă dată la startul tra
diționalei Competiții „Cu
pa Utilajul" organizată de 
Asociația sportivă de la 
I.U.M. Petroșani. Ajunsă la 
cea de_a Vl-a ediție, com
petiția de masă - propune 
concUrenților între 6 și 50 
de ani (neligltimați) o în
trecere pe pîrtia de schi, 
menită să descopere tine
re talente, dar mai ales 
să atragă noi iubitori ai 
sporturilor hibernale, noi 
adepți ai petrecerii plăcu
te a timpului liber in mi-

.«Cupa Utilajul**
rifica zonă montană a 
Văii. „Investiția de sănăta
te" își desfășoară progra 
mul în dimineața zilei de 
duminică, pe pîrtia din 
Poenița I.E.F.S., începînd 
de la ora 10, pe categorii 
de vîrstă și sex.

Mîine după amiază tot 
din preajma refugiului alpin 
al schiorilor de la Utila
jul Petroșani, se va da 
startul în campionatul lor 
„de casă". Așadar, pentru 
sfîrșitul acestei săptămîni 
o nouă invitație adresată 
iubitorilor schiului și mun- 
telui. (I.V.)

Jocurile Olimpice de iarnă
Prima medalie de aur a 
celei de-a 14-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iar
nă de Ta Sarajevo a fost 
cucerită de sportiva fin

landeză Marja—Lisa 77 . 
malainen, învingătoare în 
proba feminină de 10 km 
schi-fond,’ cu timpul de 
31’44”2/10. Medaliile de

■ Ninsorile abundente 
care au căzut în ultimele 
zile au îngreunat conside-

RECOMANDĂRI

m

Ha-

„CUPA SPERANȚELOR" LA MINIFOTBAL

Comportare bună a copiilor noștri
Recent, s-a desfășurat, tțe, „Corvinul" Hunedoara,

în felul acesta, s-a clasat 
pe locul II din 8 partici
pante (în afara celor a- 

■ mințit?, au mai fost pre
zente „Progresul" Bucu
rești, C.S.Ș. „Banatul" Ti
mișoara și C.S.Ș, Arad). 
Dintre micuții " ’ " ’ 
s-au remarcat, 
ne informează 
Ilea, portarul 
taru și jucătorii de cimp 
Cristian Kaproș și Cristian 
Căldărar. Și, un element 

__ 4 
meciuri jucătorii au expe
diat 46 șuturi pe spațiul 
porții, înscriind 9 goltiri. 
Să mai auzim de aceasta 
echipă

Bujor M1RCESCU

Recent, s-a desfășurat, tțe,
la Timișoara, un concurs 
de minifotbal, dotat 
„Cupa Speranțelor", 
tinat copiilor născuți 
anii 1972—1973. La compe
tiția care a avut loc' în 
sală, a participat și echipa 
C.S. „Jiul" Petroșani, an
trenată de profesorul loan 
Ernest Ilea. Formația a 
disputat 3 meciuri care
6-au încheiat după cum
urmează : 4—2 cu F.C. Bi
hor, 3—1 cu „Politehnica" 
Timișoara și o remiză, 1—1 de statistică. în cele
cu, „Mureșul" Deva. Cali- 
fieîndu-se în grupă, a ob
ținut dreptul de participa
re în finală, pe care au 
pierdut-o cu 3—1, în fa
voarea conjudețenei noas-

cu 
des- 

în

fotbaliști, 
după cum 

profesorul 
Sorin Mili-

31’44”2/10. Medaliile 
argint și bronz au fost 
cîștigate de Raisa Smetani- 
na (UR.S.S.) — 32’02”9/10 
și, respectiv, Brit Pettersen 
(Norvegia) — 32’12”7/10.

Concurenta româncă Li- 
via Elena Reit a realizat 
timpul de 36’20”9/10.

★
După încheierea 
bei feminine de 10 km, 
schioarea finlandeză Mar- 
ja-Lișa Hamalainen, ■ pri
ma medaliată cu aur 
Olimpiadei Albe de 
Sarajevo, a declarat: „ 
toria obținută astăzi cons
tituie răsplata celor 
ani de pregătire pentru 
cucerirea titlului de cam
pioană olimpică. Pe pri
mii kilometri am avut u- 
nele dificultăți, dar apoi 
am căpătat încredere în 
forțele mele și pe Ultima

ai

pro-

a- 
la 

,Vic-

trei

prezent în convalescență 
la Sapporo.

4r
Cîștigătoarea probei fe

minine de 1500 m la pati
naj viteză, Karin Enke 
(R.D. Germană), a declarat 
la conferința de presă, 
printre hltele : „Deși am 
doborît recordul mondial, 
cu 2’03”42/100, speram să 
realizez o performanță în 
jurul a 2’02’’. In ultimii 
patru ani, patinajul viteză 
feminin a progresat con
siderabil, dovadă fiind 
faptul că în cursa de as
tăzi, primele 12 clasate au 
doborît recordul olimpic".

Este de așteptat ca în 
cadrul concursurilor o- 
limpice recordurile celor 

' două trambuline de la Sa
rajevo să fie : cdrectate. 
Ele aparțin, din luna fe
bruarie a anului trecut, 
iugoslavului Primoz Ulaga 

95 jn pe trambulina de 
m și finlandezului Mat- 
Nykaenen — 114,5 m

din orașul Hațeg 
prin agenții achizitori din Valea Jiului 

achiziționează
de la gospodăriile populației și alte 

unități deținătoare
— CAI REFORMA
— IEPURI DE CASA
— MIERE DE ALBINE
— FÎN 

cantități nelimitate.
Recepția de cai pe luna februarie 1984 se va face 

la centrele de preluare a IRIC-ului din Banița, Petroșani, 
Vulcan, Lupeni, Uricani.

Caii vor fi însoțiți de bilete de proprietate ți dovadă 
de maleinare.

Data recepției ți relații suplimentare la cooperativa 
Hațeg, telefon 70Q13 ți UJCOOP Deva, telefon 41530.

strada Unirii nr. 76

încadrează de urgență următorul personal 
pentru Cariera Cîmpu lui Neag

conducători auto categoria C, F

mecanici auto categoria III—VII

Informații suplimentare se pot obține de 
compartimentul personal al Autobazei T.A. 

Orăștie, telelon 41495.
la

parte a traseului am 
celerat ritmul".

★
Din lotul japonez 

zent la Sarajevo 
cunoscutul săritor 
schiurile Masahira Aki- 
moto, cotat printre favo- 
riții probei. Victimă a u- 
nui accident de automobil, 
M. Akimoto se află in

pre- 
lipsește 

cu

70 
ți
pe trambulina de 90 m.

rostul președinte al Co
mitetului internațional o- 
limpic. lordul Kilianin. și 
actualul președinte, Juan 
Antonio Samaranch, au 
fost distinși cu înalte or
dine iugoslave și felicitați 
pentru activitatea depusă 
în cadrul mișcării olimpi
ce, de către președintele 
Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia, Mika Șpiliak.

Mica publicitate
PIERDUT carnet student 

pe numele Brînzea Adrian, 
eliberat de Institutul de

mine Petroșani. îl, declar 
nul. (216)

Soția, fiica, familiile 
Scut ar u, Șoimeanu și 
Burlacu. urează soțului, 
tatălui și unchiului Scu- 
taru Constantin, la a-

niversarea celor 52 ani 
și a ieșirii la pensie, 
tradiționalul „La mulțj 
ani I", sănătate și feri
cire. (212)
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