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12 MILIOANE TONE

CĂRBUNE EXTRAS
r
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Să învățăm, să cîștigăm experiență 
din mers, lîngă complexe

Minerii din brigada 
condusă de Mihai Ba- 
coși. Utilizînd la para
metrii maximi moderna 
combină de înaintări, a- 
cești destoinici deschi
zători de drumuri sub
terane se mențin pe lo
curi fruntașe în întrece-
rea socialistă în cadrul 
sectorului IV de la mi
na Paroșeni.
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tă. Productivitatea mun
cii este depășită în prima 
lună a anului cu 2 420 
kg/post, iar în a doua lu
nă cu 2 600 kg/post. Re
zultatele frumoase, la ni
velul celor obținute de

Chiar dacă, în prezent 
— după eliminarea unor 
neajunsuri — la comple
xul nr. 2. nu s-au obți
nut productivități la ni
velul anului trecut totuși 
creșterea de aproape 6 
tone înregistrată în ulti- mai experimentații lor co
ma parte a lunii februa
rie față de luna ianuarie, 
demonstrează că acolo un
de există o preocupare 
din partea tuturor facto
rilor de răspundere, re
zultatele nu se lasă aș
teptate.

Complexul nr. 3 echi
pează abatajul frontal 12- 

' 13 stratul 3 tot în blocul 
II, mai bine zis Vine și 
exploatează sub poditura 
complexului nr. 2. A fost 
pus în funcțiune în luna 
decembrie a anului 1983. 
Deși în probe tehnologi
ce, în această lună ran
damentele planificate au 
fost depășite în medie cu 
300 kg/post. Pe măsură 
ce timpul trece, rezulta
tele cresc și iată că în 
primele două luni planul 
brigăzii este realizat în 
proporție de* 125 la sută 
și, respectiv, 131 I.. . ..

< .

ZESTREA TEHNICA — 
FOLOSITA INTENSIV, 

EFICIENT

lor de susținere indivi
duală din intersecția aba
tajului, cu galeriile de 
bază și de cap. Toți cei 
ce mînuiesc secțiile, ri- 
pează transportorul, taie 
cu combina, sau răpesc 
elementele TH în zona 
stației de acționare și 
trag intermediarele de 
lemn, formează un colec
tiv cu experiență în ex
ploatarea complexelor me
canizate, un colectiv de' 
adevărați mecanizatori 
mineri. Au fost aduși să 
mînuiască secțiile mai 
noi unde lucrează în pre
zent. Este bine acest lu
cru. Rău este că o parte 
dintre ei nu au fost lă- 
sați pentru o perioadă — 
și la vechiul loc, la 
complexul nr. 2 — ca noii 
veniți să aibă de la cine
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legi de la Paroșeni, Lu
peni și Uricani.

Că nivelul calificării, 
disciplina muncii și ex
periența cîștigată au un 
rol hotărîtor în obținerea 
unor rezultate remarca
bile sînt demonstrate de 
cei ce lucrează la corn- v aiua uc ia vjlic
plexul nr. 3. Aici pe fie- învăța tehnologia de pă-PaTA’ Qhhimni cinr ntacoTi . j. .. •șire, dirijare a secțiilor.

Experiența și succesele 
Se. obțin din mers, dar 
nu așa. Este o practică 
mai veche, acolo unde pă-

Gheorghe SP1NU

care schimb sînt plasați 
cîte 10-11 oameni, din 
care 7-8 mineri. Lăcătușii 
și electricieni sînt polica- 
lificăți, executînd lucrări 
de întreținere și reparații, 
dar și lucrări pur mine
rești, de copturirea tava- 

la su- nului, dirijarea coloane- (Continuare in pag. a 2-a)J
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Căraune cocsfhabll 
peste plan

Mobilizați exemplar și la 
începutul lu-nii martie, ul
tima din primul trimestru 
al acestui an, minerii de la 
Bărbăteni și Uricani au ex
tras în plus în primele două 
zile ale lunii, 460 tone de 
cărbune cocsificabil. Peste 
300 de tone din acest plus au 
fost extrase din abatajele 
minei Uricani, mină care 
are două abataje frontale 
echipate cu susținere me
canizată de mare înălțime 
și cu care s-au obținut pro
ductivități mai mari decît 
cele planificate cu peste o 
tonă pe post.

Performanțele hărniciei
„Cite obiective avem de 

pus în funcțiune în acest 
an ? Multe. Și mai ales răs- 
pîndite pe un vast peri
metru. De la Lupeni, pînă 
la Cîmpu lui Neag, noi, cei 
din șantierul 4 al I.C.M.M. 
ne-am împărțit efectivele 
și utilajele astfel încît să 
asigurăm respectarea ter
menelor prevăzute în gra
ficul de execuție. Desigur, 
acordăm atenția cea mai 
mare lucrărilor de investi
ții de care depinde nemij
locit creșterea capacităților 
de extracție a cărbunelui, 
în acest scop, încă de la 
începutul anului, cu spri
jinul conducerii întreprin
derii, s-au stabilit obiecti
vele prioritare".

Interlocutorul nostru, Ca
rol Ridzi, șeful șantierului 
4 Lupeni al I.C.M.M. este 
intens solicitat de diminea
ța pînă seara. în diminea-

Cîștigul cel mai mare
Despre Alexandru la- 

cob se zice că nu-i prea 
stau mulți în față, dă a- 
celași nărav „suferă" și 
ortacii din brigada sa cea 
veche. O dovedesc rezul
tatele și câștigurile anu
lui trecut: plus 601 mc; 
în decembrie, ne lămu
rește normatorul sectoru
lui V, Gheorghe Dan, un 
miner a luat peste 300 lei 
pe post. La Fulop și La- 

i zu, brigăzi din același 
sector, se câștigase 171, 

1 respectiv, 160 lei. ‘ •
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171,

Plus 2 000 tone
In primele două zile ale lunii martie, cinci din 

cele șase întreprinderi producătoare de cărbune^ e- 
nergetic și-au depășit sarcinile de plan, extrăgînd 
împreună suplimentar 2 000 tone de cărbune. Cel 
mai mare plus l-au realizat minerii de la Paroșeni 
— 478 tone, urmați îndeaproape de minerii de la 
Vulcan — 452 tone. Peste 400 tone de cărbune ex
trase suplimentar au realizai -și minerii de la Li- 
vezeni, care s-au situat pe locul I in întrecerea so
cialistă pe primele două luni care au trecut din 
acest an. Continuă șirul rezultatelor bune înregis
trate în primele două luni și minerii de la Petrila 
și Dîlja care au extras împreună suplimentar sar
cinilor de. plan în aceste zile peste 350 tone de 
cărbune. ț./

Plusurile înregistrate în primele două lunf 
din acest an și în aceste zile care au trecut din 
luna martie, dovedesc că minerii Văii Jiului sînt ho- 
tărîți să răspundă prin fapte de muncă lâ chemarea 
țării de a da cît mai mult cărbune.

— Pregătirile din acest 
sector, ne lămurește Gri- 
gore Grăjdan, inginerul 
șef al minei Petrila, au 
o importanță deosebită 
pentru mecanizarea lu
crărilor din stratele sub
țiri, în curînd aici vor fi 
introduse două complexe.

Cum arată și rezultate
le, ortacii lui Iacob își 
depășeau norma cu 0,4 to
ne/post, deci lucrau bine, 
în condiții de bună -. cali
tate; Fulop a avut neca
zuri . cu sănătatea, s-a și 
pensionat;. ortacii ‘ săi ca 
și cei ai lui Gheorghe La
zu nu mai sperau nici

ța zilei de 28 februarie fri
gul generase unele pro
bleme. Instalațiile de la 
stația de preparare a 

' betoanelor îngheța
seră. La diferite puncte de 
lucru constructorii așteptau 
să le sosească betonul sau 
mortarul. S-a intervenit o- 
perativ, cu promptitudine, 
în scurt timp primele auto- 
betoniere au plecat spre 
punctele de lucru tțnde e- 
rau așteptate.

în răstimpuri relativ 
scurte, prin stația radio de 
lă sediul șantierului sînt 
auzite diferite solicitări. 
Prin intermediul stațiilor 
de radio portative și a te
lefoanelor, între șeful de 
șantier și punctele de lu
cru se menține o legătură 
permanentă, deosebit de 
utilă pentru rezolvarea 
promptă a unor probleme 
Vizînd coordonarea direc
tă a activității.

Poposim la unul
punctele fierbinți ale șan
tierului — puțul cu schip

măcar in îndeplinirea pla
nului. Suitorul, galeria 
de cap din stratul 4 și 
transversala către strate
le subțiri de la orizontul 
0 nu puteau aștepta. Au 
urmat , multe momente de 
analiză lucidă, o idee, îm
brățișată de. membrii co
mitetului de partid, 
conducerile sectorului 
minei, și-a făcut vad 
conștiința tuturor. Cineva, 
în glumă., spunea că ș-a 
pornit de la morala m-y

Ion VULPE ț 

(Continuare în pag. a 2-a) J

Pentru minerii
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C o 1 e c 
oameni 
I.P.S.R.U.E.E.M.

tivul de 
ai muncii de la

Petroșani, 
care prin activitatea lui 
contribuie la creșterea pro
ducției de cărbune și ușu- 

’ luarea efortului fizic al mi- 
■ nerilor a obținut în primele 

două luni care au trecut 
, din acest an rezultate deo

sebite. Planul la producția 
marfă a fost depășit cu 
1 541 000 lei iar la produc
ția netă depășirea se ci
frează la 563 000 lei. Pro
ductivitatea muncii calcula
tă pe baza acestor doi in
dicatori a fost depășită pe 
fiecare om al muncii cu 
183 și, respectiv, cu 66 lei.

Este lăudabil faptul că 
planul fizic a fost realizat 
și depășit și ,1a principalele 
sortimente. Mașinile și uti
lajele tehnologice livrate 
peste plan se ridică la pes
te 50 tone, la confecții me
talice planul a fost depășit 

. cu 52 tone, la stîlpi hidra- 
* ulici cu 1 299 bucăți, iar 
! piesele de Schimb livrate 
! unităților miniere peste sar

cinile de plan valorează 
(Continuare in pag. a z-a) | peste 4 milioane lei.
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Viorel STRĂUȚ

A X-a ediție a

Cupei ziarului

Sfeagul roșu"

Ortacii din brigada con?lui£5 de Constantin Cosma 
de la sectorul V al minei Petrila. ; .

ASTĂZI, A X-A EDIȚIE, 
JUBILIARA A CUPEI ZIA
RULUI „STEAGUL ROȘU" 
LA SCHI!

Paringul cu frumusețiile 
mirifice ale anotimpului 
hibernal vă așteaptă să 
participați la una dintre ce
le mai populare competiții 
de masă, cupa ziarului nos
tru la schi, manifestare 
sportivă cuprinsă in cadrul 
generos al „Dacladei" al
be! Dorim să impînzim că
rările și pîrtiile de schi cu 
costume multicolore, sft* fie 
o adevărată sărbătoare a 
Zăpezii, să vă oferim car 
drul petrecerii plăcute a a- 
cestei prime duminici din 
lima lui Mărțișor!

După o Săptămână de 
ample manifestări cultural- 
educative, artistice și spor
tive, vineri seara, la Casa 
de cultură din Petroșani a

la schi

avut loc o foarte reușită 
acțiune, rar desfășurată în 
ultimul timp în municipiul 
nostru — Parada modei. 
Cadrul propice creat de 
Casa de cultură, de sluji
torii acesteia, Ion Dulămi- 
ță și George NegraruL mu
zica adecvată, prezentată 
de - disc-jockey-ul Nicky 
Tomșa, au permis partici
pantelor să urmărească: mo--, 
dele frumoase, literate cu 
gust de harnicele miini de 
la întreprinderea de trico
taje Petroșani. Inițial, s-a 
urmărit o prezentare a 
principalelor caracteristici 
ale modei 1984-1985, ten
dințe prefigurate cu un 
înalt profesionaUsm de de* ■

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2_a)
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Concepția conform că
reia în căminul de nefa- 
miliști tinerii nu se pot 
simți bine, ca „la mama 
acasă", a devenit învechi
tă, exprimînd un mare 
neadevăr. Dovada cea mai 
palpabilă am găsit-o la 
căminul nr. 12 din Uri
cani.

Femeia de serviciu Vic
toria Băltaru nu ne poa
te însoți. Trebuie să stea 
la poartă. Ne însoțesc în
să președintele și vice
președintele comitetului 
de cămin, respectiv Va- 
sile Bucur și Nicolae Ar
senic. La camerele nr. 3 
(Deneș Paskuy), nr. 2 
(Gheorghe Dragoș și Cos
tul Sueuturdean) și nr. 5 
(Dan Luca, Ion Cojocaru, 
Virgil Simon și Victor 
Mîndru) greu ai crede că 
băieții aceștia se gospodă
resc singuri —< camere în
grijite, cu perdele, șter
gare și fețe de masă adu" 
se „de Ia mama de-aca- 
să“, eu covoare sau pre
șuri, unele mai vechi sau 
mai noi, dar toate curate, 
închidem ușa cu înceti
neală și respect pentru 

f a nu tulbura liniștea, or
dinea și bunul simț afla- 

' te Ia ele acasă.
„Revei’sul medaliei" îl 

găsim în camera 13 (nu
mărul este astă-dată... fa
tidic !)... Fumul dens, de 
să-I „tai" cu cuțitul, ne 
împiedică să-i vedem pe 
toți cei ce stau în jurul 
mesei unde se joacă rum
my. îl reținem totuși pe

< '_____________________

Virgil Năstase — vago
netar la sectorul I, care 
ne „liniștește" cu „nu-i 
nici o problemă — mai 
«omorîm» și noi timpul 
liber cu rummy". Tijnpul 
liber însă putea fi folo
sit pentru a desființa „de
pozitul" de sticle goale 
dintre paturi, pentru a a- 
duna mormanul de chiș- 
toace și gunoi de pe ceea

wuumummfufmmmmtunwmmuumnmumuum

Gospodarii fac totulpentruca

Nicolae Ganea), 54 (Ni
colae Țigler, Alexandru 
Cleanu, Teodor 'Vlaicu și
Gheorghe Lungu). Se stai- , I.A.C.C.V.J, 
te „mîna" unor tineri or
donați dar se simte și mî
na gospodarilor de la 
I.A.C.C.V.J.. Curățenie 
peste tot, mici improvi
zații de gospodari price- 
puți, ghivece de flori, mici 
biblioteci — fac, toate a-

ca acasa
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzz/zzzz/zzzzzz/zz

ce abia mai seamănă a... 
covor. Paturile nefăcute, 
resturi de mîncare peste 
tot, iată ambianța în ca
re se complac locatarii 
camerei 13 și... musafirii 
lor. Păcat! „Terminăm" 
parterul, nemaigăsind as
pecte neplăcute. Grupul 
sanitar, bine pus la punct, 
foarte curat și îngrijit ! 
Poate doar linoleumul (lu
cru valabil, ulterior, și la 
etaje) ar trebui schimbat. 
Uzura este mare.

Trecem în continuare (și 
rămînem cu impresii deo
sebit de plăcute) prin ca
merele 28 (Mitică Mîndru 
și Nicolae I’ricope), 35 
(Florea Purcea și Antonel 
Apostu), 51 (Ion Dudău și

cestea, din camerele res
pective un „acasă" liniș
tit și intim care oferă ca
drul atît de necesar o- 
dihnei tinerilor amintiți.

O nouă surpriză neplă- . 
cută la camera 29, unde 
lucrătorii de Ia I.R.E. Ghe- ' 
za Solomon și Bela lenei 
— detașați, e drept — se 
complac într-o atmosferă 
de... descris : covoare ca
re n-au mai simțit de 
mult mătura sau apa, pa
turi murdare și desfăcu
te, mobilierul ca vai de 
el, resturi de mîncare 
peste tot.

La etajele I și II lâ . 
grupurile sanitare este 
ordine și curățenie, semn 
că tinerii știu să păstre-

ze ceea ce le este pus la 
dispoziție. Și ar putea și 
mai mult... Conducerii 
1 ‘ ~ —• de care ți
nerii sînt mulțumiți, semn 
că există preocupare — i 
se propun cîteva eforturi 
în plus. Concret : proble
me sînt cu apa caldă (nu 
se dă apă caldă din lip
să de cărbune), cu unele 
robinete care sînt defec
te și ar trebui înlocuite, 
ca dealtfel și oglinzile 
uzura lor fiind înaintată.

În rest constatări deo
sebit de plăcute. Tinerii 
din cămin, comitetul 
U.T.C. (orășenesc șl al 
minei) împreună cu con
ducerea I.A.C.C.V.J. fac
— fiecare în măsura în 
care pot — totul pentru 
ca la căminul nr. 12 din 
Uricani fiecare locatar să 
poată să spună, pe drept, . 
că se simte ca... acasă. 
Nu lipsesc acțiunile cul
tural-educative, activiștii 
U.T.C. avînd o prezență 
activă, nu lipsește biblio
teca (bogată și atractivă), 
nu lipsește clubul (Unde 
mai este loc, dar mai a- 
les nevoie și de o masă 
de tenis) dar, nu lipsesc
— și acesta-i cel mai im
portant — inițiativa șl 
dorința de a oferi tineri
lor toate condițiile pentru 
a se simți acasă. Aici un 
merit deosebit revine ad
ministratoarei Elena Nica, 
cea care a reușit toate 
acestea, cucerind stima și 
respectul locatarilor.

Alexandru TĂTAR

zul nestrăpungerii la timp 
a preabatajului Ia com
plexul nr. 2 pentru catrunde mecanizarea, ca plexul nr. 2 p__™

brigada care are,- cît de vărsarea să aibă loc în 
cît, o experiență în corn- față). La I.M. Aninoasa 
plexe să fie mutată L. 
abatajul unde se introdu
ce un nou asemenea uti
laj, iar alta lipsită de 
experiență să-i ia locul.
De ce acest lucru ? Deoa
rece membrii unei brigăzi 
sînt greu de despărțit și 
nici nu e bine acest lu
cru, î ...
brigadă bună, compactă. 
Da, dar cînd ști că mai 
introduci un complex, tre
buie din timp să te în
grijești de forța de mun
că care va conduce des
tinele lui, de la punerea 
în funcțiune și pînă la

în se va introduce un nou 
complex mecanizat și cre
dem că nu tot brigada 
lui Pavel Dediu va fi cea 
care să-i facă inaugura
rea, ci oameni care să fi 
trecut prin „școala" lui. 
Aici lîngă complexe, „din 

«u ț umc «vest, iu- mers", viitorii .mecaniza- 
mai ales cînd ai o tori mineri pot învăța, cîș- 

țiga experiență pentru vi
itoarele utilaje de înaltă 
tehnicitate, care vor intra 
in subteranele minei A- 
ninoasa.

Fără pretenția ca aces
te considerații să fie lua- 

,___ ___ ... te drept recomandări su-
dezechipare. Lucru obser- gerăm conducerii tehnice 
vat la complexul nr. 2. O -s-
altă practică este că a- 
proape toate cadrele teh
nice își îndreaptă atenția 
spre noua capacitate ce 
trebuie pusă în funcțiune. 
Și acest lucru e bine. Da 
dar fără a neglija capa
citățile în funcțiune (ca-

de la mina’ Aninoasa sa
și îndrepte atenția asupra 
lor, pentru a evita, pe 
viitor, asemenea decalaje 
între formații de lucru 
care își desfășoară acti
vitatea în condiții identi
ce. Exemplele sînt Ia în- 
demînă.

Performanțele hărniciei
(Urmare din pag. 1’

din incinta minei Lupeni. 
Aici își desfășoară activi
tatea cîteva formații com
plexe renumite pentru pri
ceperea și hărnicia lor. Mon- 
torii din subordinea lui 
loan Popa au ridicat cea 
de a doua mașină de ex
tracție la cota de montaj. 
Operațiunea a decurs ire
proșabil sub coordonarea 
directă a sing. Emil Tutu- 
naru, șeful lotului de mon
taje al șantierului. Alături, 
electricienii din echipa con
dusă de Viorel Benea trag 
cablurile pentru legarea in
stalației la sursa de ener
gie. Despre calitatea lucră
rilor efectuate de mîinile 
acestor constructori vorbesc

■ elocvent faptele. Cu cel mai 
bun punctaj, formația de 
lăcătuși-montori condusă de 
Ion Popa s-a situat în a- 
nul trecut pe primul loc 
In întrecerea socialistă f

In perimetrul dintre pu
țul cu schip și uzina de 
preparare ă cărbunelui din 
Lupeni mai sînt de efec
tuat unele lucrări de zidă
rie și finisaje. Maistrul Ni
colae Dragoș, un veteran 
al șantierului și „om

(Urmare din pag. I)

De punerea în 
la timp a casei 

a instalațiilor 
din incinta Lu-

Tunde Mdndochi, Traian 
Tămaș, Ionel Serafinescu și 
încântătorii copii Claudia 
Coman și Cristina Kraus.

Astăzi, o premieră — 
grupul de entuziaști delta- 
planoriști condus de Re
mus Roșia va înregistra o 
noua tentativă de zbor din 
vîrful Parîngului. Fără în
doială, acesta va fi un

coratoarea Rodica Andrei, 
de la întreprinderea de 
tricotaje din Petroșani, ca
re ne-a acordat tot spriji
nul pentru organizarea ac
țiunii. Au fost prezentate 
peste 40 de modele pentru 
bărbați, femei și copii. Mul
țumim celor care au pur- _____ , ___
tot cu farmec și grație fie- punct de mare atracție.

Am intre' p°. ultima tur
nantă. Astăz., <ncepînd cu 
ora 10, START!

care model. Acestea sînt 
Geta Florea, Lăcrămioara 
Azoiței, Silvia Ciornodolea,

mare competență profesio
nală" — cum ne-a fost pre
zentat de șeful de șantier, 
a lăsat pentru lucrările de 
finisaj și zidărie puțini oa
meni. Grosul efectivelor 
este repartizat la obiecti
vul Lupeni-Sud, unde rit
mul lucrărilor trebuie in
tensificat, 
funcțiune 
mașinilor, 
complexe
peni-Sud depinde direct re
alizarea unei însemnate 
cantități de cărbune cocsi- 
ficabil pînă la sfîrșitul a- 
cestui an.

Deși frigul, zăpada abun
dentă au generat unele gre
utăți, colectivul șantierului 
IV Lupeni a reușit să men
țină în lunile ianuarie și fe
bruarie un ritm bun de lu
cru. Majoritatea lucirilor se 
înscriu în prevederile gra
ficului fizic de execuție. A- 
cest colectiv realizează a- 
devărate performanțe ale 
hărniciei, dovedind că nu 
întîmplător s-a situat an 
de an, în ultimii trei ani, 
pe primul loc în întrecerea 
socialistă din cadrul între
prinderii de construcții și 
montaje miniere Petroșani.

i
i I !i

(Urmare din pag. ’’

versă a proverbului cu 
mărul stricat, dialectica 
gîndirii îndrăznețe s-a bi
zuit pe precedentul fap
telor din alte brigăzi și 
sectoare. S-a propus un 
„transplant", urmînd ca 
exemplul brigăzii bune să 
devină „molipsitor". Au 
existat temeri, viața so
cială nu se conduce după 
legi biologice, argument 
dealtfel adevărat, dar a- 
depții săi ignorau saltul 
de care este capabilă con
știința celor care trebuiau 
să urmeze exemplu pozi
tiv. _

De fapt nu a fost sim
plă experiență, dimpotri
vă, s-au analizat posibili
tățile de omogenizare a 
celor trei formații, con-

Iacob. S-a pornit de 
premisa esențială Că 
xistă un nucleu valoros 
mineri cu experiență

la 
e-

mineri cu experiență și 
cu înalt nivel de conști
ință, precum șefii' de

tineretul. Ce au demon
strat lunile ianuarie și 
februarie?

Galeria de cap a fost 
străpunsă mai devreme, 
sarcinile de. plan au fost

Ciștigul cei mai mare

î

I
j --... . . __
ț duse acum de Alexandru de brigadă,

schimb, Ilie Iacob, fra
tele forhaierului, Miron 
Spiridon, minerii Ioan 
Uruș, Blaziu Kuri, Mir
cea Cîmpeanu și alții. 
Miezul moralei — exem
plul pozitiv și cîștigurile 
sporite ambiționează, di- conștiința oamenilor, de- 
namizează starea de bla
zare. Majoritatea celor 30 
de ortaci, inclusiv șeful

'i, o formează

„lecție" de autogospodă- 
rire muncitorească a dus 
la omogenizarea și matu
rizarea colectivului.

— La nivelul acestei 
brigăzi complexe, remar
ca Mar cu Boantă, secre
tarul comitetului de par
tid pe mină, s-au petre
cut mutații spectaculoa
se în conștiința oamenilor, 
a acționat, prin cuvânt și 
faptă, profunda democra
ție muncitorească. Totuși 
mai există aspecte care 
merită să fie luate în sea
mă; mă refer la respecta
rea normelor de tehnica 
securității muncii, la ca

de moment, ea a produs pitolul disciplinei tehno
logice propriu-zise. Înșiși 
ortacii se declară nemul
țumiți de rezultatele ob-

depășite la toate cele trei 
locuri- de muncă, un mi
ner a cîștigat 306 lei pe 
post. Experiența propusă 
n-a fost deci un „pariu"

mult așteptatul salt în

ciziile au aparținut colec- țumiți de rezultatele ob- 
tivului, fiecare formație . ținute pînă acum. Acesta 
și-a organizat ți condus ' este marele câștig ăl bri- 
locul de muncă, autentica găzii

I
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OLIMPIADA ȘCOLA
RA. La Liceul industrial 
din Petroșani se desfă
șoară astăzi, de la ora 
10, faza județeană, zona 
Valea Jiului, a olimpia
dei școlare. Peste 150 de 
elevi vor participa la lim
ba română și matemati
că (elevi din clasele VII- 
XII), geografie și biolo
gie (clasele IX-XII) (T.S.)

SĂPTAMÎNA TINE
RELOR FETE. Consiliul 
municipal al tinerelor fe
te organizează, în peri
oada 5-11 martie, „Săptă- 
mîna tinerelor fete", o 
suită de manifestări po
litico-educative dedicate 
zilei de 8 Martie. (M.B.)

♦--------
TEATRU. Formația de 

teatru de la Clubul sin
dicatelor din Vulcan a 
început repetițiile cu pie
să „Vederea" comedie 
savuroasă aparținînd scri
itorului Ion Băîeșu. Ma-

joritatea componenților 
formației sînt munci
tori la Secția de stîlpi 
hidraulici Vulcan a 
LP.S.R.U.E.E.M. (M.B.)
♦--------

MATERIALE REFO- 
LOSIBILE. Astăzi, de la 
ora 9, pionierii și elevii 
din școlile municipiului 
participă la o zi record 
în recuperarea materia
lelor refolosibile (fier, 
hîrtie, textile, sticlă). A- 
ceastă acțiune este orga
nizată de Consiliul muni
cipal al pionierilor. (T.S.)

GALA DE BOX. La 
clubul sindicatelor din 
Petrila are loc astăzi, de 
la ora 10,30, o gală de 
box organizată de Aso
ciația sportivă din loca
litate. In ring se vor în- 
tîlni boxerii de la „Jiul" 
— Petrila cu cei de la 
„MineniT-Lupeni. (T.S.)

Cine l-a vâzut?

Rnblică realizată de 
T. SPATARU

De duminică după-amia- 
ză, cînd a ieșit ca să se 
joace, copilul Dănăilă Ghe- 
orghe nu s-a mai întors 
acasă. Are 8 ani și jumă
tate, este elev în- clasa a 
Il-a Ia Școala generală nr. 
2 Petrila șl locuiește în 
strada Muncii, blocul Bl 4, 
apartamentul 8 din Lonea. 
Este îmbrăcat cu un ha
norac de culoare maro, 
pantaloni trening, căciu- 
liță albă cu dungi albas
tre. Cine îl întîlnește să 
dea informații organelor

de miliție, familiei 
redacției noastre.
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Amenajări genistice auxiliare I 
în fortificațiile dace i

După cum se știe, ce
tatea ridicată pe dealul 
Blidaru a cunoscut două 

" faze de construcție: în 
prima din ele a fost edi
ficată în țări tura de for
mă aproximativ dreptun
ghiulară cu patru turnuri 
de colț și unul ridicat în 
mijlocul incintei — posi
bil mai înalt decît ziduri
le împrejmuitoare, menit 
să asigure supravegherea 
teritoriului pînă la dis
tanțe apreciabile. Dar, 
tehnica militară a timpu
lui a evoluat și mai ales 
s-a conturat în timpul 
scurs de la domnia lui 
Burei)ista pînă în zilele 
lui Decebal. Ultimul 
monarh dac a mai cons
truit o cetate adosată ce
lei vechi prin zidul ves
tic, dar nu numai atît. 
Dacă vechea fortificație 
era formată din ziduri 
simple fără vreun spri
jin interior, întăritura cea 
nouă prezenta pe două 
laturi, de nord și vest — 
cele mai expuse dealt
fel, o dublare interioară 
a pereților și o comparti
mentare, tot'prin ziduri, 
a spațiului rezultat. Iată, 
cu alte cuvinte, așa cum 
se exprimă specialiștii, Ia 
Blidaru au apărut „caze
mate" 1 al căror scop este 
evident: facilitarea apă
rării. Se discută dacă ta
vanul acestor fortificații 
suplimentare se constituia 
într-o platformă de luptă 
ori în spațiul rezultat au 
fost amplasate mecanis
me în stare să arunce o 
ploaie de pietre și săgeți 
împotriva invadatorilor.

Ținînd seama de confi
gurația terenului pe aceste 
laturi, o pantă relativ 
dulce, care putea să u- 
șureze accesul inamic, nu 
este exclusă valabilitatea

U MOR
într-un autobuz, un că

lător întinde taxatoarei 100 
lei pentru un bilet de 1,50 
Iei.

— Nu am să vă schimb, 
îi răspunde aceasta. De ce 
nu veniți cu bani schim
bați ?

— Păi, ce să fac, nu e 
vina mea, acesta este al 

Rebus U Rebus si Rebus
ORIZONTAL: 1) Primele sărbătorite... — ...care 

primesc mărțișoare 2) A iubi (pop) — început de 
peisaj! — Sanda Udrea 3) Spus — Societatea de 
transport București (od) 4) Dăruiți femeilor 5) A o ne
căji — Localitate în Peru 6) Final de poveste (figj 
— Util la început 1 7) Haină de iarnă (pi) 8) în fața 
ei nu ai replică 9) Bir! — Are o voce groasă 10) 
Localitate în Irlanda — Iubit (fig.)

VERTICAL: 1) Oferite odată cu venirea primă
verii 2) Marcă de săpun — înverzesc primăvara 3) 
Folosite la Balul Primăverii — Adriana Tudor 4) Sus- 1 
ținător legal 5) Cade de pe streșină primăvara 
(sing.) 6) Li se oferă mărțișoare — A uda 7)-Oferă 
mărțișoare — Soare — Rîu în Canada 8) Final de 
meci — La fel 9) Iubitor de frumos — Floare albă 
10) Li se oferă mărțișoare — Localitate în Austria.

Dicționar: AOTT, EIRE, AMO, ITUM, ATȚ.
Ionel BURDEA, 

Ghoarghe FERAR

celei de-a două variante 
privitoare la apărarea ce
tății. Poate aici stă și ra
țiunea existenței a două 
puternice turnuri de colț 
în fața cărora se așterne 
panta abia amintită. Nu 
există cetate dacică fără 
alt important auxiliar: 
turnul solitar. Urmele 
păstrate ne indică prezen
ța lui peste tot, el pă
zește meandrele drumu
lui antic, supraveghează 
la mari depărtări mișca
rea inamicului și o ra
portează cetății „marnă"; 
ades un simplu val cir
cular de pămînt și cîte-

flllliiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiuii

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri 

'HiiHimiiiiiiuimiimiiiii

va fragmente ceramice a- 
rată că în acel loc au 
vegheat ostașii Daciei... Cu 
siguranță, au existat și 
turnuri din lemn, pur- 
tînd aceeași misiune dar 
trecerea a nouăsprezece 
veacuri... Să ne înapoiem 
în spațiul municipiului 
nostru. Chiar pe dealul 
calcaros aflat lîngă Peș
teră Bolii (ce nume ve
chi, ce rezonanțe...) se 
văd foarte clar urme ale 
unei amenajări genistice 
ajutătoare, pe latura nord- 
vestică a cetății. Aici, po- 
vîrnișul foarte abrupt, 
de-a dreptul prăpăstios, a 
făcut inutilă, prin urma
re netrebuincioasă ridi
carea unor ziduri. Dar, ar
ta militară, rămîne artă 
militară. Un număr de 
trepte săpate în calcar 
duce la o platformă lată 
de circa doi metri, la rîn- 
dul ei cioplită de mîini- 

cincilea autobuz la care 
încerc să schimb suta, dar 
tot fără rezultat.

Unui copilaș i se face o 
injecție. Sora mai mare 
care 11 însoțește îl întrea
bă :

— De ce tremuri așa ?
— Puriete tu în locul 

meu și ai să- afli.
Culese de

D.R. GĂLÂȚAN, Petrila

le apărării dace. Platfor
ma era menită să slu
jească rondului de supra
veghere dar, în același 
timp, oferea un spațiu 
solid, orizontal de unde 
apărătorii au putut să 
interzică accesul vreunui 
inamic strecurat cumva 
prin toate pericolele stîn- 
cii, Dar nu numai atît.

Din informațiile mai ve
chi știm că intrarea în 
spațiul fortificat se făcea 
pe lîngă sau chiar prin- 
tr-un turn aflat în ime
diata apropiere a actualei 
căi ferate. Urmele aU fost 
mai bogate cîndva, a 

. . fosț identificat și un 
mare atelier de fierărie, 
cuprinzînd unelte și ma
teria primă sub formă de 
lupe, dar toate au dispă
rut cil prilejul construi
rii terasamentului. Iu
bitorii de istorie ori sim
plii turiști întîlnesc — 
ceva mai sus de jumăta
tea cărării, un zid cons
truit din piatră și mor
tar. Dacii au utilizat rar 
acest liant; astfel și-a fă
cut loc ipoteza că ar fi o 
construcție tlrzie — se
col X, prilejuită de re- 
folosirea cetății într-un 
anumit context istoric. Nu 
s-au descoperit semne a- 
le reuțilizării cetății pro
priu zise astfel că, deo
camdată, zidul aflat în 
discuție rămîne de a- 
tribuit lumii dace, foar
te probabil chiar epocii 
lui Decebal. Autohtonii 
s-au arătat receptivi la 
inovațiile timpului; altele 
au prins ființă chiar aici. 
Toate aceste mijloace cum 
le-am denumit, auxiliare, 
împreună cu marile forti
ficații au avut un rol în
semnat în apărarea pă- 
mîntului străbun.

Dr. Moraru V.
A:.U. ■ . . - - J

EDUC
< ANALFABETISM. 

Continentul care deține re
cordul analfabetismului es
te Africa, unde 81,5 la sută 
din adulți sînt analfabeți. 

Ultimele cifre din Mali, 
care datează din 1960, arată 
că 97,8 Ia sută din persoa
nele de peste 15 ani nu 
știu să citească.

+ UNIVERSITATEA CEA 
MAI VECHE. Cea mai ve
che instituție de educație 
din lume este, probabil. 
Universitatea din Karaoui- 
ne fondată Ia Fes, în Ma
roc, în 859.

în Europă, cea din Bo
logna, datată din 1288. Ce
lebra Sorbona din Paris 
datează din 1253, fondată 
fiind de canonicul Robert 
de Sorbon pentru învăță- 
mîntul teologic al studenți-

' ÎN TAXI . < .
Un bărbat între două 

vîrste Se urcă grăbit într-un 
taxi.

— încotro să vă duc ? 
întreabă șoferul.

— Nicăieri. Voiam nu
mai să schimb cîteva cu
vinte cu cineva. Mă simt 
atît de singur !

.... DONAȚIE
Bunurile mele mobile și 

imobile sînt divizate în do
uă părți egale, pe care le 
păstrez pentru mine însumi.

ORIENTARE 
PROFESIONALA

Fiul meu este Un băiat 
Calm, politicos și Vorbește 
foarte frumos. N-ar fi bun 
de vînzător.

ta o duminica ta alta
Cititorii fotografiază

Iarnă grea...

Foto : Cristian ȘTEFAN

ȘAH
SOLUȚIA LA PROBLEMA

NR. 2:

lg4 Rf4 2Df5 mat.

Ig4 Rh4 2Ne7 mat.

184 Rh6 2Ne3 mat.

ATIE
lor mai norocoși. în 1856 
ea și-a găsit veritabila vo
cație de universitate uni
versală.

< UNIVERSITĂȚILE 
CELE MAI MARI. Univer
sitatea care posedă cea 
mai mare clădire din lume 
este Universitatea de stat 
M.V. Lomonosov pe coline
le Lenin din sudul Mosco
vei. Cele 32 de etaje se 
înalță la 240 m înălțime 
și numără 40 000 de încă
peri. Eâ a fost construită 
din 1949 pînă în 1953. Cel 
mai mare centru universitar 
este Conservatorul național 
de arte și meserii din Pa
ris cu 70 000 de studenti 
în 1979—1980.

Ion BARBU, 
traducere din Guiness Book 

Of Records

Ridendo castigat
VEXAT z .

vCalomniator murdar! De 
ce să povestească oricui 
vrea să-l asculte că eu sînt 
un om de inimă ?

TIMPURI MODERNE
Ne-am căsătorit de două 

ore și căsnicia noastră se 
află în plină criză.

FIDELITATE
Să divorțez pentru a mă 

căsători cu alta? Niciodată! 
Certurile cu nevasta mea 
sînt absolut inegalabile.

GELOS
Mă întreb ce făcea ne

vasta mea, ieri,- între orele 
16,00 și 18,00, adică în 
vreme ce eu o înșelam.

LA FARMACIE
Ați putea să-mi recoman

dați o pilulă care să ajute

/A; ziua ior, un mărțișor
(cronică rimată)

Se-arată după-un colț de
:. cer 

șiragul alb de ghiocei, 
în clipa cînd toți fulgii pier 
și iernii nu-i simțim povara, 
cînd nu-i pe boltă nici un 

nor, 
e semn că vine primăvara 
cu primul gest: un...

MĂRȚIȘOR. 
(Un mărțișor, de ziua lor)

Uneia, îndrăgostită 
de un oarecare ins 
(l-a văzut și-într-o clipită 
dorul ei nu s-a mai stins) 
să-i oferiți un CUPIDON. 
(Deși săracul nu-i de vină, 
că veșnic are tolba plină 
dar sînt șj inimi de beton)

El a vrut, de „ziuă lor", 
să-i ia una, să-i ia alta, 
să alergi nu e ușor.
(îl presa, vezi bine data) 
FUND greu să se decidă, 

deci, 
a terminat el cu umblatul. 
I-a luat... o sută, pentru

meci, 
că începuse campionatul.

Fata lor e deosebită, 
nu-i în stare să lucreze, 
frumusețea investită 
pare să îi dăuneze.
Doar părinții sînt de vină. 
(Ca mărțișor i-au luat...

■ . mașină)
Zice unul, înțelept : 
„Vai și cum i-o prind în

■ I U ■. . piept ?“.
Uzînd de-această zi a lt>r, 
cu marca ei, tradițională, 
foarte „atent" i-a dus, pe 

seară, 
un somptuos seryici de...

ceai 
(dar ea vroia de... secretară)

mores
la reducerea consumului 
excesiv de medicamente ?

METODICA
— în prezent, țin o 

cură de slăbire; mănînc 
cinci mere pe zi.

— Și asta îți ajunge?
— Da! Le mănînc întot

deauna după ce mă ridic 
de la masă.

INFORMAȚIE UTILA
— Scuzați, vă rog! Cli

nele dumneavoastră latră 
și mușcă?. ■

— Nu, intrați fără tea
mă 1

— Nu acum, mulțumesc 
Ani să revin într-o noapte, 
cînd nu veți fi acasă. 

Unul ce vorbea mai rar 
vrea să cumpere-un... edșait 
Vînzătoru-i supărat 
pe bună dreptate: 
„Nu vă supărați, noi 

vindem, 
doar ce-i de-actualitate“

„Cine are carte, are parte* 
Ca mărțișor i-a dat o carte» 
cum mai făcu și-n alte dățl 
cu o intenție voită.
(Ea are mai multe cărți 
însă sînt de... vizită)

Băiatul ei, tot mai precoce 
pare a fi, pe zi ce trece,- 
Și anu-acesta el, atent, 
de ziua ei i-aduse-un„. zece. 
Dar după multă tevatură 
se dovedi o corectură, 
la îndemîna orișicui.
(Că UNU fu de la„. profesor 
și numai ZERO fu... al Iui)

' ■* ' ■■■: 4
Deci, nu uitați de ziua lor ' 
șl nici de micul mărțișori 1 
Unei bolnave-un... stetoscop. 
Unui bețiv ceva... cu dop. 
Unei vînzătoare-un.„ leu.
(Leu cu leu, se face... snop) 
Unei poete o... pană, 
soției, (cel puțin) o... blană. 
Și bineînțeles clte-o floare, 
cu rouă, pentru fiecare.

S-apreciem deci,. cu folos, 
aceste mici atenții care 
la sexul slab (pardon) 

friunos
E-ACUM o piatră 

de-încercare.
și să zîmbim, ca niciodată, 
să fim părtași la ziua lor. 
Această cronică rimată 
s-o oferim drept... mărțișor.

Mircea ANDRAȘ

ȘTIAȚI CĂ...
Ohaba Ponorului, își dez

văluie intrarea, printr-o
poartă naturală peștera
Șura Mare? Pînă aici, ni
mic senzațional, căci Șura 
Mare nu este singura peș
teră ce se lasă greu cu
cerită. Ceea ce o deosebește 
de tbate peșterile din Eu
ropa este numărul mare 
de lilieci ce-și au sălașul 
într-una din săli. Peste 
100 000 de mamifere stau 
agățate de pereți, acoperin- 
du-i în întregime, ca o pă
tură groasă de mușchi, mai 
ales iarna, retrași în hiber
nare. Stîrniți irup speriați 
într-un zbor bezmetic cu 
vuiet de furtună, dar își 
reiau treptat locurile, fără 
ă iasă în lumina de afară.

Cules de 
ing. Hie BREBEN
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Schimb de mesaje între tovarășul 
IVicolae Ceaușescu și cancelarul 
Republicii Federale Germanja

BONN 3 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
ITicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost tran- 
Snise cancelarului Republi
cii Federale Germania, Hel
mut Kohl, un cald mesaj 
de prietenie și cele mai 
ibune urări de sănătate și 
f -ricire.

ÎN INDIA

Șase noi volume din ciclul dedicat gîndirii 
social-politice 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu
DELHI 3 (Agerpres) — 

în capitala Indiei, în pres
tigioasa editură „Mosaic 
Publications Press1', au a- 
părut șase noi volume din 
ciclul dedicat gîndirii so- 
cial-politice a secretarului 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în suita inițiată 
In septembrie 1981, din ca
re, anterior, au văzut lu
mina tiparului primele opt 
titluri.

Continuînd tematica lar
gă cuprinsă în volumele 
anterioare, această ultimă 
parte a ciclului vine să în
tregească, printr-un bogat 
conținut de idei, prezenta
rea concepției și acțiunii 
politice ale tovarășului 

Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la aspecte fundamen
tale ale vieții națiunii noas
tre socialiste, ale activității 
interne și internaționale 
a patriei noastre.

Volumul al IX-lea, este 
intitulat „Tineretul — vii
torul națiunii noastre so
cialiste".

Titlul următorului volum 
— al X-lea — este „Pentru 
unitatea forțelor democrat!-.

L

Mulțumind pentru mesaj, 
cancelarul Helmut Kohl a 
rugat să se transmită pre
ședintelui. Republicii So
cialiste România un cordial 
salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către cancelarul Repu

te, progresiste, revoluționa
re de pretutindeni".

Volumul al Xl-lea este 
intitulat — „Democratiza
rea relațiilor internaționale. 
Soluționarea pe cale politi
că a conflictelor și stărilor 
de încordare între state — 
condiție fundariientală a 
păcii și conlucrării între 
popoare".

„Știință — Progres — 
Pace" este titlul celui de
al XII-lea volum din acest 
ciclu.

Volumul al XIII-lea se 
intitulează „Umanismul so
cialist".

Volumul al XIV-lea și 
ultimul este intitulat — 
„Soluționarea problemei 
naționale în România".

în editura indiană „So- 
clalook International Pu
blications'1, din Delhi, a a- 
părut volumul „N i c o 1 a e 
Ceaușescu — conducătorul 
României Socialiste, perso
nalitate proeminență a lu
mii contemporane". Expu- 
nînd, în prefață, motivele 
care l-au determinat să pu
blice volumul, B. C. Gup
ta, editorul lucrării, subli
niază că „întreaga viață a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu a constituit un 
factor călăuzitor în dezvol
tarea generală a României, 

A

blicii Federale Germania, 
Helmut Kohl, a ministru
lui afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, care 
efectuează o vizită oficială 
în R.F.G., la invitația mi
nistrului federal de exter
ne, Hans-Dietrich Gen- 
cher.

a rolului ei crescînd pe are
na internațională".

Volumul se încheie cu 
citate din aprecierile elo
gioase la adresa personali
tății președintelui Nicolae 
Ceaușescu, făcute de șefi 
de stat și guvern din în
treaga lume, care ilustrea
ză recunoașterea prestigiu
lui și stimei de care se bu
cură conducătorul statului 
român, activitatea sa neo
bosită pentru destindere, 

cooperare și pace pe glob.
în aceeași editură a a- 

părut volumul „Nicolae 
Ceaușescu — Apărarea na
țională a Republicii Socia
liste România". Pe par
cursul a peste 330 de pa
gini, în volum este înmă
nuncheată o bogată selec
ție din textele cele mai re
prezentative ale conducă
torului partidului, statului 
și armatei noastre, care dau 
o strălucită expresie doctri
nei militare a statului nos
tru socialist, contribuției 

de deosebită valoare a 
Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său ge" 
neral la apărarea cuceriri
lor revoluționare ale popo
rului român, a vieții sale 
libere, a muncii creatoare 
și pașnice.

LU/Hg
Sezujiua Comisiei 

inter gihernamen tale 
româno-sovietice
MOSCOVA 3 (Agerpres). 

— Trimisul Agerpres, S. 
Morcovescu, transmite : 
La Moscova a avut loc cea 
de-a XV-a sesiune a Co
misiei intcrguvernamentale 
româno-sovietice de cola
borare economică și tehni- 
co-științifică;

în cadrul lucrărilor, o a- 
tenție deosebită a fdst a- 
cordată elaborării măsuri
lor practice de extindere 
și adîncire a legăturilor 
economice dintre cele mo- 
uă țări, în spiritul celor 
convenite la convorbirile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, cu 
delegația de partid și gu
vernamentală sovietică, con
dusă de A. A. Gromîko, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe al 
U.R.S.S.

BRUXELLES. Un reușit 
transplant de ficat a fost 
efectuat la Bruxelles, in
formează agenția France 
Presse. Beneficiarul este 
un bărbat de 29 de ani, ca
re a părăsit clinica după 
24 de zile de spitalizare și 
care acum duce o viață 
aproape normală. Operația, 
care a durat șapte ore, a 
fost efectuată de o echipă 
de medici condusă de pro
fesorul Kestens de la cli
nicei universitară din Saint- 
Luc.

SAN MARINO. în San 
Marino a avut’ loc, vineri, 
o grevă generală de două 
ore și jumătate. Salariații 
republicii au protestat, ast
fel împotriva deteriorării 
condițiilor de muncă și 
viață și au cerut creșterea 
cheltuielilor sociale.
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FILME

TV

PETROȘANI
ieinbrie : Elvis; Unirea { 
Un petic de cer : Parîn- 
gul : Competiția.

LONEA : Căruța cu me
re.

ANINOASA : Pe malul 
sting al Dunării albastre.

VULCAN — Luceafărul: 
Yeti, omul zăpezilor.

LUPENI — Cultural :
Lovind o pasăre de pradă.

URICANI : Răzbunarea 
haiducilor.

7 No- vinci1

Duminică, 4 martie 1984
8,30 Teleșcoală. 9,00 Al

manahul familiei. 9,30 
De strajă patriei. 10,00 
Muzica pentru toți. 10,30 
Viața satului (parțial co
lor). 11,45 Lumea copii
lor. 12,35 Telefilmoteca de 
ghiozdan (color) Arabela 
(episodul 1). 13,00 Album 
duminical (parțial color) : 
Telex ; Muzică ușoară și 
populară ; Circ ; Casca
dorii rîsului ; Desene ani-

i
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Institutul de mine Petroșani>

încadrează direct sau prin transfer:

— doi tîmplari

— un zidar

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974, 
republicate.

Cererile se pot depune zilnic la biroul plan- 
retribuire, personal unde se pot obține și relații 
suplimentare, telefon 42580 interior 151.

Mica publicitate
VÎND garaj, Moskvici, 

412, Vulcan, telefon 70154.
(334)

Stilouri ■— brichete, re
par și încarc urgent — Kiss 
Francisc, lingă Oficiul

■
mate ; Balet ; Reportaje ; j 
Varietăți ; Informații cui- I
tural-artistice ; Telesport; 
Secvența telespectatorului. 
18,00 Film serial (color) 
„Viața lui Leonardo da 
. i..-i“ (ultimul episod). 
18,35 Micul ecran pentru 
cei mici. 18,55 1 001 de 
seri. 19,00 Telejurnal (par
țial' color). 19.15 Cîntareă 
României. 19,45 Tclecine- 
mateca. Ciclul : Dosarele 
ecranului „Deznodămînt 
la Roma'1 Premieră TV. 
Coproducție franco-italia- 
nă. 21,20 Varietăți muzi
cale. 21,50 Telejurnal 
(parțial color). Sport. 22,00 
închiderea programului.

I.uni, 5 martie 1984
20,00 Telejurnal (parți

al color). 20,20 Actualita
tea în economie. 20,40 
Film românesc în serial 

1 (color) Ecranizare după 
1 opere literare „Codin".

(Ultima parte). 21,15 Bu
curia de a fi mamă. Re- 

! portaj. 21,25 Tezaur fol- 
1 doric. 21,50 
1 (color).
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Telejurnal
I

P.T.T.R. Petroșani. (336)
PIERDUT legitimație de 

serviciu, pe numele Drăgu
ța loan, eliberată de I.M. 
Aninoasa. O declar nulă.

(335)

Sport
La Minerul — Știința Vulcan

Hume noi, ambiții sporite
Acumulările fizice au ocupat o bună perioadă de 

timp a pregătirilor fotbaliștilor din cadrul combina
tei Minerul-Știința Vulcan, Ia cîrma căreia se găseș
te acum un triumvirat alcătuit din Anton Coșoreanu, 
Constantin Cătuți și Florea Dumitrache, ultimii doi 
tehnicieni mai tineri, contind și ca jucători de cîmp. 
Cu Constantin Cătuți am însăilat recent un succint 
dialog despre calitatea pregătirilor în vederea returului.

Copiii și juniorii - o problemă a fotbalului din Valea Jiului

— Am amînat, datorită 
unor cauze subiective, pre
gătirea centralizată ; în 
cele din urmă am fost în 
cantonament la noua noas
tră cabană din punctul de 
agrement „La Brazi11.

— Care sînt noutățile 
lotului ?■

— Am renunțat la Ia- 
cov șî Bîrsan, plecați a- 
cum la Minerul Uricanî. 
De asemenea, nu mai sînt 
legitimați la noi portarii 
de rezervă Bejenaru și 
Șoncutean. Au venit s fun
dașul central Neagu (de 
la Jiul Petroșani), mijlo

cașii Dordea, F.na Ciprian 
(ambii de la Minerul Lu 
peni), Toma Popescu (Mus
celul Cîmpulung Muscel) 
aripa stîngă Marcel Eilie- 
ru (de la Electrocutare, 
Craiova) și por
tarul Bogheanu (Minerul 
Aninoasa). Despre valoa
rea lui Neagu se șt’e, Bo
gheanu a fost intevnaț io 
nai de juniori, despre Bi- 
lieru se va mai auzi cu 
siguranță, după mine este 
unu) din cei mai talentați 
reprezentanți ai „noului 
val11.

Ion VULPE

se află în- .mite

La ora cînd apar aaceste 
rînduri, divizia națională 
A își consumă din plin re
turul. Deci „Jiul11 a pornit 
asaltul de primăvară, în 
timp ce divizipnara B Mi
nerul Lupeni „atacă" retu
rul azi, la Arad, cu U.T.A. 
Celelalte’ divizionare, apar
ținătoare celui de al trei
lea eșalon, Minerul Paro- 
șeni, Minerul Aninoasa și 
Știința Vulcan 
că în stadiul preparative-' 
lor pentru retur. Despre 
aceste aspecte s-a scris și 
— probabil — se va mai 
scrie. Dorim, în aceste rîn
duri, să zăbovim asupra 
dezvoltării activității fot
balistice la nivelul copiilor 
și juniori, pe care o pu
tem considera problema de 
bază în ceea ce privește 
viitorul fotbalului din Vale.

O privire sumară lasă să 
se tragă unele concluzii. 
Pe Feza rezultatelor, cele 

două echipe de juniori I, 
respectiv cele ale cluburi
lor Jiul și Minerul Lupeni 
nu „amenință" locul I, 
senin că nu au... gînduri 
mari. Nici celelalte echipe 
divizionare adică cele din 
Vulcan, Paroșeni și Ani
noasa nu par să fie puse 
pe fapte mari I

Locurile ocupate de ele 
în clasament nu pot fi nu- 

(nici măcar cu îngă
duință !)... satisfăcătoare. Și 
în realitate, nici nu este 
amănuntul cel mai semni
ficativ. Nu locul ocupat in 
clasament, ci jocul practi
cat, perspectiva ne intere
sează în primul rînd. Or, 
aici situația nu este deloc 
mulțumitoare.

Campionatul municipal, din Valea Jiului, fără a 
angrenînd toate formațiile urmări vreun avantaj ma
de juniori e o cale de a terial.
forma și de a antrena ju- Un alt aspect se referă 
niorii. la valorificarea rezervelor

Incepînd cu neprezentări, de valori autentice, care 
la care a „excelat11 chiar există, fără îndoială. Pen

echipa de juniori a Jiului, 
și terminînd cu prezențe 
formale în teren (Utilajul 
Petroșani, C.F.R. Petroșani, 
Miperul Aninoasa) iată pro
bleme care ar trebui serios 
să dea de gîndit celor ce 
răspund de soarta echipe
lor de juniori.

Că se poate altfel, adică 
manifestînd . seriozitate 

preocupare și pasiune, do
vedesc echipele de juniori 
de la Preparatorul Lupeni, 
Sănătatea Vulcan și chiar 
Minerul Vulcan și Lupeni. 
Pentru oameni ca Emil Pă- 
rău, Gheorghe Baban și 
Costică Cotroază, noțiunile 
de timp, oboseală și efort 
sînt învestite cu dăruire în 
contul viitorului fotbalului 

tru că, cu excepția divizio
narei B Minerul Lupeni și 
a divizionarei C Minerul 
Paroșeni, la celelalte echi
pe mai dăinuie o impresie 
greșită potrivit căreia pro
movarea juniorilor nu tre
buie să se facă decît după 
un timp îndelungat, de ro
daj. Dar, unde să se ro
deze, să se perfecționeze, 
să crească și să cîștige ex
periență juniorii dacă nu 
sînt 'promovați cu curaj ?

Depistarea, formarea și 
dezvoltarea aptitudinilor 
sportive iată sarcini care 
revin în primul rînd șco
lilor, profesorilor de educa
ție fizică. Cum sînt ele o- 
norate ? •— iată o întrebare 
la care vom încerca să 
răspundem prin cîteva rai
duri prin școlile munici
piului.

Alexandru TĂTAR
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