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în spiritul indicațiilor șl orientărilor tovarășului,
HICOLĂE CEAUȘESCU la recenta Plenara a C. C. al P. C. R.

/; \
Productivități sporite în abataje.

la toate locurile de muncă
După cum s-a arătat 

în cadrul recentei Plena
re a C.C. al P.C.R., pla
nul pe 1984 prevede un 
ritm de dezvoltare supe
rior față de 1983. Crește
rea se întemeiază pe re
zultatele obținute în dez
voltarea economico-so- 
cială a patriei, pe expe
riența acumulată în de
pășirea unor greutăți și 
capacitatea în continuă 
afirmare a clasei munci
toare, țărănimii și inte- 

‘ lectualității de a asigura .. 
mefsul. înainte al socie
tății noastre socialiste.

Indicațiile și orientări
le trasate de secretarul 
general al partidului în x 
vederea realizării unui 
ritm de creștere de 7 la 
sută a producției indus
triale, pun în lumină im
portante resurse interne 
ale colectivelor de ; mun
că, prin prisma progra
mului elaborat de con
ducerea partidului și sta
tului. Acest program, la

care ne referim astăzi, 
cuprinde o complexitate 
de prevederi pentru creș
terea mai accentuată a 
productivității muncii și 
perfecționarea organiză
rii și normării muncii 
în perspectiva întregului 
deceniu. Elaborat din i- 
nițiativa și cu contribu
ția nemijlocită a tovară
șului Nicplae Ceaușescu, 
programul a fost aprobat 
de Marea. Adunare Na
țională în sesiunea din 
23—24 martie, căpătînd, 
în deplină ' unanimitate 
de vederi, toate atribu
tele unui important do- 

-cument de stat.
• Căile de creștere '. ; a 
productivității ' muncii 

, sînt, în general, cunos
cute. Urmează șă se ac
ționeze cu stăruință, în 

direc- 
fluxu- 

organi- 
loc urilor 

promovării

cu mai mult curaj , în 
procesul de producție a 
tehnicii noi, stimulării 
gîndirii novatoare și va
lorificării -superioare a 
rezultatelor cercetării ști
ințifice. Programul pre
vede, în ansamblu, spo
rirea eficienței fonduri
lor fixe existente și dez- . 
voltarea 
tehnic al
lor prin introducerea de 
mașini, utilaje și instala
ții moderne, cu 
manie superioare. De 
semenea, prevede 
zarea mai bună a forței 
de muncă în cadrul fie
cărei ramuri de activita
te, îndeosebi acolo unde 
deține pondere în reali
zarea producției fizice, în 
vederea creșterii reali
zărilor zilnice, a calității 
și competitivității 
duselor.

Unitățile miniere 
Valea .Jiului dispun

patrimoniului 
întreprinderi-

pei-for-
“ a- 

utili-

Șefal de e- 
chipă Vasile 
Voiculescu, li
nul dintre 

specialiștii 
secției „ser
vice" de Ia 

I.P.S.R.U.E.
E.M. Petro
șani, lucrează 
alături de co
legii lui Emil 
Ariton și loan 
Gergely, Ia ’ 
modificarea u- 
nor comple
xe mecaniza
te pentru sub
teran.

Foto: 
Cristian 
ȘTEFAN w
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12 MILIOANE TONE

F CĂRBUNE EXTRAS

CU PLANUL TRIMESTRIAL ÎNDEPLINIT
. A; .

întreprinderea
întreprinderea minieră Petrila a înde

plinit sarcinile de plan stabilite pentru 
primul trimestru din acest ari. 
muncii eficiente’ es.te concretizat 
cele aproape 20 500 tone cărbune extras 
suplimentar de la începutul anului. Cons
tanța realizărilor ritmice este ar
gumentată de plusurile lunare ob
ținute: în luna ianuarie — 6236 tone de 
cărbune. în luna februarie — 7637 tone, 
iar în luna martie, la zi, plus 6300 tone.

Rodul
prin

minieră Petrila
Plusurile au fost obținute pe seama creș
terii productivității muncii în abataje cu 
441 kg/post, iar în cărbune , cu 420 kg/post. 

Un aport deosebit la obținerea acestor 
succese l-au avut minerii din cadrul sec
torului IV cu cele peste 9 500 tone cărbu
ne extras suplimentar. La obținerea 
cestor rezultate un merit remarcabil 
avut minerii conduși de brigadierul 
fan Alba.

a-
1-au
Ște- .

Brigadierul Ianoș Do
boș (al treilea din stin
gă), în mijlocul ortaci
lor din schimbul condus 
de minerul Iile Vreme. 
Acești destoinici deschi
zători de drumuri sub
terane din cadrul secto
rului IV investiții de 
la mina Uricani, lucrea
ză în avans față de sar
cinile de plan Ia săpa
rea puțului 7 Sterminos.
Foto: St. NEMECSEK

următorii ani, în 
ția perfecționării 
iilor tehnologice, 
zării optime a 

muncă,

pro-

a-

depun 
pentru 
maga- 
orașul 

la

LUCRĂRI LA NOUI 
MAGAZIN UNIVERSAL.

DIN PETRILA

(Conlinuare în pag. a 2-a)
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întreprinderea minieră Vulcan
Prin depășirea ritmică, 

lună de lună, a sarcinilor 
de plan, colectivul oame
nilor muncii de la mina 
Vulcan raportează astăzi 
cu mîndrie îndeplinirea 
sarcinilor dă plan trimes
triale. Valorificînd cu ma
ximă eficiență toate condi
țiile create, la toate locu
rile de muncă din subte
ran, cît și de la suprafață, 
au reușit ca pînă în pre
zent să scoată la lumina 
zilei o cantitate suplimen
tară de aproape 20 000 
de cărbune. în luna 
nuarie au obținut un 
de 6550. tone, iar în 
februarie un plus de 
tone de cărbune. în 
martie,

suc-

colectiv are un plus 
aproape 5000 tone de 
bune extras.

La aceste frumoase
cese un aport deosebit 
l-au avut colectivele sec
toarelor de producție, I,, 
III și V, care împreună * 
au extras o producție su
plimentară de. peste 16 000 
tone de cărbune. Deci mai' 
mult de 70 la sută din 
producția suplimentară a 
minei. în întrecere s-au 
remarcat brigăzile condu
se de Traian Borșa — plus 
4721 tone, Paraschiv 
rescu — plus 3400 
producții obținute pe baza 
depășirii productivității 
muncii cu 1,5—3 tone/post,
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tone 
ia- 

plus 
luna 
7902 
luna

la zi acest harnic

Ciu- 
tone,

coftțliutlă wunefytttâCa |
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In aceste zile se 
eforturi susținute 
amenajarea noului 
zin universal din 
Petrila. De la parter, 
etajul 2, pe cele trei, palie
re, noile raioane pentru 
desfacerea mărfurilor au 
început să prindă contur. 
Sub coordonarea tovară
șei Maria Duminică, vi
itoarea șefă a acestei mo
derne unități comerciale, 
în fiecare zi, de diminea
ța pînă seara, muncesc de 
zoi- lucrători din rețeaua 
comercială a orașului. Pri
mele cantități de mărfuri 
au sosit în magaziile de 
rnînă. Fondul de marfă re
partizat noului magazin u- 
nive, tal este în întregime 
format din marfă solicita
tă, inclusiv produse in
dustriale din import, (V.S.)

Sectorul XI investiții de 
la I.M. Lupeni are pentru 
acest an de executat două 
obiective majore 
asigurarea 
continuu, fluent pe 
zontală și verticală, 
dintre' aceste lucrări 
importanță majoră pentru 
viitorul minei Lupeni se 

. referă la punerea în func
țiune a celei de a doua 
mașini de extracție la pu
țul cu schip. Acesta va 
prelua întreaga cantitate

pentru 
transportului 

ori- 
Una 

de

Pentru fluența 
transportului subteran

de cărbune a sectorului 
IV, de la orizontul 300.

Dar, pentru a putea pu
ne în funcțiune această 
mașină este necesară exe
cutarea unor lucrări cum 
ar fi magistrala ■ de la 
rizontul 300, pe care vor 
fi montate transportoarele 
cu covor de cauciuc , pe o 
lungime de 600 ml. Pentru 
extragerea cărbunelui de 
la ăcest orizont trebuie 
definitivate lucrările a do- • 
uă silozuri colectoare cu 
capacitate de peste 1000 de

o-

tone fiecare. Executarea 
cestor două lucrări nece
sare însilozării cărbunelui 
preluat de la sectorul IV 
a început între orizonturi
le 300 și 265 și, respectiv, 
•300 și 360. •

Pentru definitivarea în 
termene a lucrărilor amin
tite sînt plasate cele mai 
bune brigăzi din sector. 
La silozurile colectoare

Eforturile depuse de mi
nerii de la Dilja de a 
spori producția de cărbu
ne au fost materializate 
prin depășirea sarcinilor 
de plan la producția fizică 
eu peste (>000 de tone, în 
perioada de timp cate a 
trecut, din acest an. Per
manent, colectivul, de aici 
s-a preocupat și de redu
cerea procentului de ce
nușă și al celui de umidi
tate, pentru ‘ 
cărbunelui livrat 
ției în indicatorii 
tate stabiliți.

Din analizele 
de specialiști de la 
și de la C.M.V.J. 
probelor recoltate din di
feritele. ștrate, a reieșit că 

.procentul de cenușă 
mis pentru acest an

încadrarea 
prepara- 
de cali-

efectuate 
mină 

asupra

B. GHEORGHE

(Continuare in pag. a 2-a)

ad
es te 

de 37 la sută, iar cel de 
umiditate de .9 la sută. 
Pornind de la. acești indi
catori, conducerea colec-

tivă, împreună cu factorifi 
'care răspund de calitatea i 
cărbunelui la această mi
nă, a stabilit un program) 
de măsuri care, prin trans-' 
punerea lui în practică, să! 
ducă la îmbunătățirea că-i 
lității cărbunelui. S-au C- 
xecutat lucrări pentru cap
tarea apelor provenite din 
infiltrații și din alte surse 
și dirijarea acestora, . prin1! 
canale, spre! stațiile de1 
pompe. Fluxul de trans- * 
port pentru sterilul pro- ■
venit din lucrările de in-o 
vestiți! a fost separat de ț 
fluxul de transport al j 
cărbunelui și au fost puse 
în funcțiune două mașini; 
de curătat vagoneți. S-a 
prelucrat cu toți șefii da* 
brigadă sarcina ca alege-j 
rea sterilului provenit din

Gheorglie BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)



2 Steagul roșa MIERCURI* 28 MARTIE 1984

1

•j

f '■ ~-----------------------------------------------------------------------

Comuniștii—contribuție hotărîtoare 
la creșterea productivității muncii

-■";ț

J

f
în 
u- 

pre-
men-

membrilor comitetului de 
partid pe sector și con
ducerii tehnice, la care 
au fost atrași și membri 
ai b.o.b. pe schimburi, 
au fost analizate toate' 
posibilitățile de redresare. 
Pe primul loc, între solu
ții, se situa creșterea vi-

Sectorul IV al minei 
Lenea' — sector care în 
1983 a obținut o producție 
suplimentară de peste 30 
inii tone de cărbune — 
a devenit cunoscut 
Valea Jiului datorită 
nor mineri destonici 
ocupați mereu să
țină și să întărească pres
tigiul colectivului. Așa 
sînt, de pildă, comuniștii 
brigadieri Grigore Mîn- 
druț, loan Boteanu, An
ton Florea, Aurel Marian, 
Iosif Clamba, Traian Ma
nea, Gheorghe Rusu. De
osebit de activi sînt și 
șefii de echipă Constan
tin Rusu, Ștefan Petruț, 
Samoilă Pop, ca și mais
trul minier principal Du
mitru Drulea și alții. A- 
ceștl oameni de bază ai 
colectivului stimulează și 
mobilizează energiile. for
mațiilor pe care le con
duc și nu puține ău fost 
situațiile cînd au avut 
rol hotărțtor în soluțio- .

• narea unor probleme mai 
dificile, ivite în subteran.

O situație de. acest gen 
a fost consemnată chiar 
în luna martie. Datorită 
întârzierii unor pregătiri 
s-au ivit impedimente 
prin intrarea mai multor 
capacități de producție în 
faza „de închidere**, 
discuțiile comune

MĂSURÎ

rtnuiiiiuuiu/iilllîlllllllHi
PE AGENDA 

ORGANIZAȚIILOR
DE PwRTÎD

W/////////S/////SS/SSS////Z///J

(Urmare din pag.1)

în 
ale

tezelor de avansare pen
tru trecerea mai grabni
că a abatajelor în. noile 
blocuri și, în această si
tuație, s-a făcut apel la 
destoinicia brigadierilor 
și șefilor de șchimb. A 
fost intensificat ritmul 
de lucru și se preconizea
ză ca pînă lâ sfîrșitul 
lunii dificultățile să fie 
depășite, iar sectorul să 
reintre în ritmul anilor 
precedenți.

Unul dintre secretarii 
b.o.b. pe schimburi, mais
trul minier Dumitru Ma
rin, ne-a vorbit despre 
direcțiile de acțiune ale 
comuniștilor din orga
nizația de bază IV C. Pe 
scurt? acestea ar fi recu- lorică. (I.M.)

perareă restanțelor Ia 
lucrările de pregătire — 
pentru ca pe viitor să nu 
se mai repete neajunsu
rile create — îmbunătă
țirea aprovizionării locu
rilor de muncă, mai ales 
a celor la care distanța 
de transport a crescut, 
ca urmare a avansării, 
creșterea productivității 
muncii și a vitezelor de 
avansare. ' ' .. ..... . ..

în această privință, din 
nou brigadierii confirmă 
că fac parte dintr-o cla
să profesională superioa
ră. Grigore Mîndruț, Ioan 
Boteanu (care s-a angajat 
să preia conducerea a 
două locuri de muncă) și 
Anton Florea obțin în 
mod constant randa
mente de 8—io tone de 
cărbune pe post. Depășiri 
constante ale producti
vității se înregistrează și 
în abatajele Cameră ale 
sectorului, astfel încît 
putem din nou să afir
măm că brigadierii, mi
nerii din toate aceste 
formații, avînd în frunte 
comuniștii, sînt preocu
pați ca sectorul să nu 
piardă cu nimic din pres
tigiul dobîndit pînă în 
prezent, dimpotrivă, să 
adauge acestui prestigiu 
în 1984 o nouă cotă va-

Expediție 
speologică

Cercul de speologie „Pia
tra Roșie**, din municipiul 
nostru, pregătește o expe
diția fotografică la pește
ra Tecuri, care marchează 
împlinirea a trei decenii 
de la declararea acestei 
formațiuni carstice ca mo
nument al naturii. Sînt 
invitați să participe speo- 
logi, fotografi amatori și 
iubitori de drumeție. în- 
tîlnirea participanților la 
expediție a fost fixată 
pentru sîmbătă, ora 15, în 
gara C.F.R. Petroșani. Tra
seul Petroșani — Crivadia 
va fi străbătut cu trenul, 

: cazarea fiind asigurată la 
cabana Tecuri. Materialul

vâ fi străbătut cu trenul, 
: cazarea fiind asigurată la 

cabana Tecuri. Materialul 
fotografic rezultat va. fi 
folosit. în vederea realiză
rii 'unui pliant și ca ilus
trare a simpozionului ani
versar. (I.V.) -

fotografic rezultat va. fi
folosit în vederea realiză
rii'unui pliant și ca ilus
trare a simpozionului ani
versar. (I.V.)

EFICIENTE f

Productivități 
sporite în abataje

(Urmare din pag i) într-o perioadă relativ 
-------— ———— scurtă, pînă în anul 1987, 
însemnate rezerve interne productivitatea - muncii 

trebuie să fie de 1,7 ori 
mai mare ca în 1980. A- 
cest obiectiv impune ac
țiunea convergentă a 
unui complex de factori 
tehnici și politico-educa- 
tivi, răspunzători de în
făptuirea tuturor 
vederilor cuprinse 
programele stabilite

intercalații să se facă di
rect în abataj și să fie de
pus pe poditură, Prin '• a- 
plicaraa acestor măsuri, 
în luna ianuarie au fost 
obținute 404 tone bonifica
ție, ca urmare a reducerii 
conținutului de cenușă și 
umiditate sub limitele ad
mise.

In ultima decadă a lunii 
februarie, procentul de 
Cenușă nu a mai fost însă 
menținut la limita admisă, 
datorită faptului că mai 
multe abataje din sectoa
rele I și II au trecut prin 
zona unor lucrări vechi 
care au dus la creșterea 
conținutului de cenușă la 
sortul 0,14, sort la care nu 
se poate interveni. ,Cu toa
te că a fost intensificat 
claubajul de la suprafață, 
norma de cenușă admisă a 
fost depășită în această 
perioadă cu 3 șl chiar 4 
puncte. Din această cauză, 
procentul de cenușii pe 
luna februarie s-a situat, 
în medie, cu 1,2 puncte 
peste norma admisă. Con
secința: penalizări de 804 
tone de cărbune. „Deocam
dată, marea majoritate a 
abatajelor din sectoarele 1 
și II se află încă în zona 
lucrărilor vechi și cu . in
tercalații mari de steril și 
de aceea procentul de ce
nușă continuă să fie de
pășit în medie cu 3 punc
te, iar penalizările au con
tinuat și în prima decadă

a lunii martie. Din anali
zele făcute cu conducerea 
minei s-a ajuns la conclu
zia că, cel mai tîrziu înce- 
pind cu decada a IlI-a a 
lunii martie, vom trece cu 
aproape toate abatajele 
de această zonă și procen
tul de cenușă va scade sub 
limita admisă' și vom pu
tea pînă la sfîrșitul lunii, 
să recuperăm o parte din 
aceste pierderi provenite 
din penalizări. Avem foar
te bine organizat clăuba- 
jul de la suprafață, pe 
fiecare schimb sînt presta
te 3 posturi, iar în orele 
cînd se dă cea mai mare 
producție, ajută la claubaj 
și lăcătușii din separație, 
întregul personal munci
tor din separație este re
tribuit în. funcție de reali
zarea calității cărbunelui 
și de aceea am reușit să 
antrenăm toți oamenii 
muncii în' această activita
te și să alegem, de la în
ceputul anului, peste 2000 
vagorieți cu steril. După 
ce vom depăși aceste greu
tăți cu care ne confrun
tăm în prezent, desigur ne 
vom încadra în limita de 
cenușă admisă. Sîntem ho- 
tărîți ca pînă la sfîrșitul 
primului semestru să ne 
numărăm, din nou, prin
tre întreprinderile minie
re din Valea Jiului care 
dau nu numai mult căr
bune, dar și de calitate**, 
ne spunea ing. Margareta 
Cărare, responsabila C.T.C, 
de al l.M. Dîlja.

— Petroșani, încă din 
toamna anului 1984 (V.S.)

♦-----------
PROCES CINEMATO

GRAFIC. Astăzi, la ora 
17, la cinematograful „Pa- 
rîngul“ din Petroșani, are 
loc vizionarea f" 
„Ilustrate cu flori de cîmp“, 

un nou punct termic. Este urmată de un proces cine- 
vorba de cel care va purta 
numărul 18, amplasat în 

rea Pieții Victoriei.
Prin acest punct termic 
se va asigura termoficarea 
noilor blocuri 
de la magistrala Paroșeni pal al femeilor, filiala a-

I
Ișani im ora au început 

crările de construcții 
nn nou nunct termic.I

I numărul 
apropie!'

i-

UN NOU. PUNCT TER
MIC. în cartierul Petro
șani Nord au început lu- 

i la

Ceasornicarul Eugen I 
Borcsany, unul dintre I 
meseriașii unității hr. 
28 Reparații ceasuri a 
Cooperativei Unirea" 
Petroșani, evidențiat 
prin calitatea deosebită 
a muncii prestate. 
Foto: Cristian ȘTEFAN

pentru creșterea produc
tivității muncii, Este a- 
devărat însă că,' în de
cursul anilor, în între
prinderi și la nivelul sec
toarelor de producție, nu 
s-a urmărit cu perseve
rență înfăptuirea propri
ilor măsuri privind îm
bunătățirea realizărilor 
la acest indicator. Men
ținerea unui număr încă Consemnăm din 
mare de brigăzi care nu acolo unde se dovedește 

fermitate și se acționea
ză perseverent pentru 
controlul înfăptuirii pro
priilor hotărîri — cum 
este cazul la minele Vul
can, Petrila, Livezeni și 
altele — brigăzile rapor
tează depășirea producției 
fizice pe baza unor pro
ductivități superioare, de 
16—18 tone pe post în

pre- 
în 

f . la
nivelul întreprinderilor, 

nou că

realizează planul — chiar 
în condițiile plasării op
time a locurilor de mun
că — nu reflectă altceva 
decît faptul că nu au fost 
asigurate cerințele unei 
aprovizionări tehnico- 
materiale ritmice, nu s-a 
acționat mai ferm pentru 
buna organizare a locu
lui de muncă. în același 
sens, arătăm că menține
rea unor sectoare cu 
planul nerealizat reflectă 
neîndeplinirea la timp ă 
măsurilor privind pre
gătirea capacităților de 
producție, lipsa de preo
cupare pentru menține
rea în stare bună a tra
seelor jde transport, pen
tru asigurarea la nivelul 
cerințelor a activității e- 
lectromecanice. Lipsuri 
de această natură au de
terminat o productivita
te scăzută — repetăm, 
chiar în condițiile asi
gurării efectivului nece
sar — iar 1 
acestui indicator a con
dus, implicit, la restanțe mai substanțial la 
față de planul producției voltarea potențialului 
fizice de cărbune.

16—18 tone pe post 
abatajele mecanizate, 
de 8—10 tone pe post în 
abatajele cameră.

în lumina orientărilor 
trasate de secretarul ge
neral al 'partidului și pe 
baza măsurilor detaliat 
stabilite cu privire la 
creșterea producției fizi
ce pe baza productivită
ții muncii, colectivele mi
niere din Valea Jiului, 
celelalte unități economii 
ce — I. U. M. P., 
I.P.S.R.U.E.E.M., între
prinderile industriei U- 
șoare și alimentare s— 
sînt chemate ca în acest 

nerealizarea an să obțină realizări de 
seamă, contribuind astfel 

dez-
e-

conomic al municipiului. ■;

Pentru fluenta transportului subteran
(Urmare din pagina 1)

lucrează brigada complexă 
condusă de cunoscutul spe
cialist în săparea puțurilor 
și a silozurilor, Gheorghe 
Toma. Că cele două silo
zuri vor fi puse în func
țiune la termenul stabilit 
o demonstrează rezultate
le obținute de această bri
gadă în cele aproape trei 
luni care au trecut din a- 
cest an, cînd brigada a 
realizat sarcinile de plan 
în proporție de 130 la sută 
ca urmare a depășirii pro
ductivității muncii plani
ficate cu 30 la sută. Pen
tru executarea magistralei 
de la orizontul 300 lucrea
ză, contrafront, brigăzile 
conduse de minerii Costi - 
că Neguț și Dipnisie Zoea. 
Magistrala, cu un 
dublu de 16,5 mp este e- 
xecutată din panouri pre
fabricate, unde s-au obți
nut avansări medii lunare 
de 40 ml. Dacă în cele a- 
proape trei; luni care au 
trecut din acest ați a fost 
executată jumătate din a- 
ceastă lucrare, și cum pînă marate lucrările de săpare

la termenul de punere în Și betonare a gulerului de 
funcțiune mai sînt 5 luni, 
prin avansările amintite 
se poate spune că această 
lucrare va fi predată chiar 
înainte de termenul stabi
lit (luna septembrie). A- 
mintim că pentru punerea 
în funcțiune a celei de a 
doua mașini de extracție 
de la puțul cu schip este 
necesară ; montarea a 10 
transportoare cu covor de 
cauciuc, care însumează 
3100 de metri. Valoarea in
vestițiilor necesare extrac- de la planul înclinat care 

vă intercepta stratul 13. 
în continuare vor începe 
lucrările de pregătire ale 
acestui strat. Din lungi
mea totală de 190 ml, cît 
va avea în final această 
lucrare minieră, au fost 
executați, pînă în prezent, 
de brigada condusă de Sa
moilă Kovacs 150 ml. Fe
lul cum au demarat lu
crările la aceste importan
te obiective pentru mina 
Lupeni și rezultatele ob
ținute pînă în prezent de
notă, că minerii sectorului 

pot să definitiveze 
de

ției cărbunelui de la ori
zonturile mai sus aminti
te se ridică la 33 milioane 
de lei și ele trebuie defi
nitivate, cel tîrziu, pînă 
în trimestrul IV al acestui 
an.

. ____ Cel de-al doilea obiectiv,
profil care prezintă aceeași im

portanță pentru mina Lu- 
peni, se referă la punerea 
în funcțiune a puțului din 
perimetrul Lupeni Sud, 
care va asigura în viitor 

! aerajul general și aprovi
zionarea cu materiale a 
minei în această zonă. La 
acest obiectiv aU fost de-

s.ociației juriștilor și insti
tuția gazdă. (T.Ț.)
♦-----------
REFUZ... NEPOLITI

COS. Dacă aveți de gînd 
ca, la oficiul P.T.T.R. Lu- 
peni, să completați vreun 

filmului formular cu tocul și cer
neala de pe masă veți fi 
refuzați... nepoliticos. To
cul nu mai... este toc, iar 

sînt cerneala lipsește. Sugerînd. 
invitate femeile din între- să se completeze călimara 

am fost întîmpinați cu 
„Nu avem !“. Dar dorința 
de a întîmpina clienții cu

matografic. Manifestarea, 
la vizionarea căreia

prinderile, instituțiile și 
cartierele orașului, este ro
dul colaborării fructuoase 

de locuințe dintre Comitetul muniei-

Aceste lucrări se exe
cută cu mijloace proprii. 
Ele fac parte din planul 
de extindere a garajului. 
(V. Beldie, coresp.)

❖----------
PARCELE. Cetățenii din 

Petroșani care doresc să-și 
construiască locuințe în 
regie proprie (parter plus 

politețe și serviabilitate, de etaj) sînt invitați să se a- 
ce lipsește ? (A.T.)

la acest puț de către bri
gada condusă de Petru 
Mogyoros. în prima fază, 
acest puț va fi executat 
pînă la orizontul 400 asi- 
gurînd, astfel, aerajul și 
aprovizionarea cu materia- 

, le a capacităților de pro
ducție care vor fi puse în 
funcțiune în această zonă. 
Pentru punerea în func
țiune a capacităților - de 
producție din această zonă 
au fost atacate lucrările

XI,
aceste lucrări înainte 
termenul stabilit.

LUCRARI. în perimetrul factură și sistematizare din 
garajului din Petroșani al cadrul Consiliului popu- 
Autobazei C.M.V.J. au în- Iar municipal, în vederea 
ceput lucrările de' excava- obținerii parcelelor din 
ții, în vederea amplasării zona Spitalului municipal, 
rezervoarelor de carburanți. în prima perioadă în a- 

fi ampla- 
proprieta-

dreseze sectorului de arhi-

ceastă zonă, vor 
sate 13 locuințe 
te personală.

------------
SESIUNI. în 

zilei de duminică, 
din Valea Jiului vor găz
dui sesiuni de comunicări 
și referate ale elevilor, ce 
se vor desfășura sub pa
tronajul catedrelor de lim
bă și literatură română,

dimineața 
liceele

Aspect de muncă din 
cadrul secției tricotat 
a Întreprinderii de tri
cotaje din Petroșani. 
Foto: Șt. NEMECSEK

fizică, matematică, știin
țe sociale, limbi străine, 
biologie și chimie. Cele 
mai bune ' lucrări vor fi 
prezentate în faza jude
țeană a acestei deja tradi
ționale forme de apropiere 
a învățămîntului de cerce
tarea științifică.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Din activitatea
întregii activități 
politico-educative

. . în unitățile noastre miniere, în uzine, pe șantiere, 
în toate sectoarele activității productive, tineretul 
Văii Jiului participă activ lâ înfăptuirea ^sarcinilor 
sporite pe acest ah hotărîtor al cincinalului, consti
tuind un factor însemnat și tot mai apreciat în rea

lizarea programelor de dezvoltare economico-socială 
a municipiului. Tot mai această participare, munca, 
rezultatele și, desigur și rezervele de valorificare su
perioară a potențialului creator al tineretului urmea
ză șă fie supuse unei exigente analize cu prilejul a- 
legerilor organelor U.T.C. care vor demara în cu
rînd în toate unitățile productive.

Pregătirea alegerilor — care în școli și licee se 
■află în plină desfășurare — constituie la ora actuală 
un obiectiv prioritar pe agenda de lucru a organelor 
și organizațiilor U.T.C. din întreprinderile economice 
și instituții. în fiecare organizație de tineret se lu
crează la punerea la punct a evidenței membrilor 
U.T.C. Ceea ce este mai important, a început elabo
rarea dărilor de seamă, pe care le vor prezenta orga
nele U.T.C. în fața adunărilor de alegeri. De conți
nutul dărilor de seamă, de problematica abordată, 
precum și spiritul lor analitic Vor depinde în mod ho
tărîtor nivelul dezbaterilor, eficiența măsurilor care 
se vor adopta. Iată de ce, în-centrul dezbaterilor a- 
cestor adunări, îndrumate cu atenție de către organi
zațiile de partid, mai ales ia unitățile miniere, șan
tiere etc,, trebuie puse probleme prioritare ale par
ticipării tineretului la activitatea productivă; califi
carea și perfecționarea pregătirii profesionale, inten
sificarea activității politico-educative pentru întărirea 
ordinii, disciplinei și răspunderii în muncă.

Adunările de alegeri ale organizațiilor 
U.T.C. trebuie să determine ridicarea Ia un nivel su
perior a întregii activități politico-educative desfășu
rate de organele U.T.C. în rîndul tineretului, în spi
ritul exigențelor formulate de secretarul general al 
partidului in cadrul recentei plenare a C.C.-al P.C.R. 
Și cu acest prilej cerința pe care a subliniat-o în 
mod deosebit secretarul general pentru perfecționa
rea activității politice și «educative este tocmai dez
voltarea spiritului revoluționar de muncă, a comba
tivității în lupta împotriva a tot ceea ce e vechi și 
perimat. „Să promovăm cu tot curajul noul în toate 
sectoarele !“. Iată spiritul care trebuie să străbată ca 
un fir roșu toate adunările, toate acțiunile, întreaga 
viață și activitate a organelor U.T.C.

întreprinderea de u- 
tilaj minier din Petro
șani a ajuns cunoscută 
și recunoscută în ulti
mii ani prin modernele 
uțilaje destinate indus
triei miniere din țara 
noastră, a modernelor 
complexe mecanizate 
și mașini miniere des
tinate exploatării meca
nizate a cărbunelui.

La aceste realizări o 
contribuție deosebită o 
aduc și cei peste 1700 
de tineri uteciști din 
întreprindere.

în imagine, tineri la 
datorie, în cadrul ate
lierului de automatizări.

Ștefan NEMECSEK.

prepAratia COROEȘTI
program de 
trimestrul I

— --------  — la această
întreprindere spicuim cî-. 
leva activități care figu
rează la capitolul „Acțiuni 
în sprijinul producției".

■ într-o singură lună, 
uteciștii organizației nr. 7, 
din cadrul atelierului me
canic (secretar Vasile Ilîr- 
șan) au colectat peste 2000 
kg bronz. Iată și cîțiva 
dintre tinerii participanți 
la această acțiune : Maria 
Amuntencei, Liviu 
zău, Mozes Sipoș,- 
Csifra și Ioan Lakatos.

Din bogatul 
activități din 
al anului de

Brîn-
Ion

■ Tinerii aceleiași orga
nizații, nr. 7, au confecțio
nat, în luna februarie, du
pă orele de program, pes
te 40 de șpalturi și 16 co
șuri pentru centrifugă. I-

organizațiilor U. T. C

V'
■ ■ .1

I
- î Gheorghe Cercel este 

. cel mai tînăr șef de 
I brigadă de la IM. Dîlja 

și unul dintre cei mai 
apreciați brigadieri din 
cadrul sectorului III. 
Rezultatele obținute de 
el, și ortacii lui, încă 
din primele luni de 
cînd a fost promovat la 
conducerea brigăzii sînt 
semnificative. Deși i-a 
fost încredințat unul 
dintre cele mai 
locuri de muncă ' 
sector, 
resc propriu întregii bri
găzi (media de vîrstă 
este aceeași cu a briga
dierului), a reușit să se 
situeze mereu . printre

BUCURIA

leana Slăniceanu, Maria ganizației U.T.C. nr. 3, ti- 
Weninger, Sever Coroian ' nerele din formațiile de 
și Carmela Gonczi.— iată' lucru 2/B și 4/B au rămas, 
doar cîteva nume ale ti
nerilor care au răspuns 
chemării organizației de 
tineret din care fac parte.

■ în această lună, mar
tie, mai multi uteciști dîn 
organizațiile nr. 4 și. 7 — 
dintre care îi amintim pe 
Gheorghe Dimofte, Florea 
Ciufu, Constantin Bușe, 
loan Barabaș, Andrei Cons
tantin, Gheorghe Hatmanu 
și Gavrilă Rus — partici
pă la acțiunile de demo
lare de la .linia nr. 2 din 
secția spălare a prepara- 
ției. După încheierea 
cestei acțiuni, ei vor 
în continuare, o mînă 
ajutor la montarea, în sec
ția spălare, a unor utilaje 
de selectivitate și produc
tivitate sporite.

■ Simina Asandei 
Nicolae Ciurea sînt 
tineri de la secția, de 
parare a cărbunelui 
roești care au ocupat 
cui VI pe țară la 
cursul de schi dotat 
„Cupa U.G.S.R.", desfășu
rat recent la Vatra Dornei.

a- 
da, 
de

și
doi 

prc-
Co- 
lo- 

con- 
CU

ÎNTREPRINDEREA DE 
CONFECȚII VULCAN
■ După cum ne relata 

Clara Mozeș, secretara or-

în lunile februarie și mar
tie, zilnic, după orele de 
program, în fabrică pen
tru a ajuta realizarea 
termen 
export. 
Camelia 
Strună, 
Mihaela .__  ___ ___
cîteva dintre ■ confection e- 
rele a căror conștiinciozi
tate profesională se - regă
sește în produsele de cali
tate destinate exportului, 
produse ce poartă însem
nul „Made în România".

■ Nici, utecistele care 
lucrează pentru producția 
destinată beneficiarilor 
interni n-au fost mai pre
jos. în luna februarie, in
dicatorii de plan înregis
trau, la acest capitol, 
substanțială depășire, 
contribuție de seamă 
realizarea acestui 
o au eonfecționerele 
formațiile, I/A 
sînt, totodată, 
în organizația 
rica Petrescu,
Ica Doics, Teodora Pîrghie, 
Manuela Bencău și Viorica 
Vochescu.

la 
a. comenzilor la 

Aurica Chelsău. 
G rigoraș, Măria

Mihaela Fodor și 
Săvoiu sînt doar

o 
o 
Ia 

succes 
din 

și 2/A care 
și uteciste

nr. 6 — Au-
Irina Tecar,

Grupaj realizat de
Gheorghe OLTEANU

Comunistul Adrian Co
tea este un tînăr mese
riaș cu care colectivul 
sectorului XII transport 
de la mina Vulcan se 
mândrește. Exemplu de 
corectitudine și compe
tență profesională Adrian 
Cotea este în același timp 
și capul unei familii cu 
patru copii. Soția, Lu
minița Cotea, esie labo
rantă în cadrul laborato
rului tehnologic de la

Prcparația Coroești. 
mamă este nespus 
mândră de familia sa, de 
cei patru copii cărora 
le-a dat viață: Adriana, 
Alin și Marius, elevi in 
clasele IV, II și I de la 
'Școala generală nr. 4 din 
localitate, precum și me
zinul Dănuț, de 4 ani.

De fiecare dată cînd 
familia s-a mărit cu încă 
un copil, bucuria a um-_ 
plut casa soților Cotea.

bticu- 
nu se 

ofe- 
satis-

Orice s-ar. spune, 
ria de a fi părinte 
compară cu nimic, 
rind cea mai mare 
facție tinerei familii, sa
tisfacția de a crește co
pii pentru a asigura ti
ne1. ețea și vigoarea națiu
nii noastre. Pe aceste sa
tisfacții este întemeiată 
și familia comuniștilor 
Luminița și. Adrian Co
tea.

N. ȘTEFAN

i
i
I
î
I
i
I
i
I
I
l
I

grele 
din 

cu elanul tine-
j

0 satisfacție 
firească

fruntași. Meritele în 
muncă, încrederea pe 
care a cîștigat-o în ria
dul ortacilor, a celor
lalți uteciști au avut 
drept rezultat recoman
darea țînărului Gheor
ghe Cercel pentru a fi 
primit în rîndul' comu
niștilor. O satisfacție fi
rească, dobindită prin 
rezultatele muncii făcu
te cu seriozitate și per
severență. Dorința de 
continuă perfecționare, 
de autodepășire este o- 
glindită ce ambiția tî- 
nărului brigadier care 
a , adunat în jurul <său 
nu mai puțin de 11 ute
ciști pe care i-a îndru
mat să învețe. Drept 
urmare, majoritatea ti
nerilor brigăzii sînt în
scriși la școala de cali
ficare, urmînd ca în 
curînd să devină aju
tori mineri, mineri, lă
cătuși sau electricieni.

Rezultatele obținute în 
cele aproape trei tuni

i

I 
care au trecut din acest I 
an vorbesc cu prisosin- ț • 
ță despre hărnicia aces- • 
tei tinere brigăzi. Pro- I 
ductivitatea muncii pla- | 
nificată a fost depășită t 
în medie cu o tonă pe ! 
post, iar producția ex- | j 
trasă suplimentar se . 
ridică la peste 3000 de | : 
tone. (Gheorghe BOȚEA) | j

Ziua ușilor deschise44 în licee
însoțiți de părinți, 

de elevi din clasele ___ _
VIII-a de la școlile gene- săpării galeriilor 
rale din Valea Jiului s-au 
îndreptat duminică spre 
liceele pentru care au op
tat în cadrul acțiunii de 
orientare școlară și profe
sională. După depunerea 
fișei de preînscriere, pă
rinții și copiii s-au întîl- 
nit cu conducerile liceelor 
și ale organizațiilor U.T,C. 
care le-au prezentat per
spectivele dea se forma în 
licee, profilurile și mese
riile în care au posibilita
tea să se pregătească. La 
liceul industrial din . Pe
troșani ș-au înregistrat pes
te 600 de elevi preînscriși. 
A fost o dimineață în ca
re au fost vizitate săli de 
clasă, laboratoare moder
ne și ateliere bine echipa
te, căminul, cantina și sa
la de sport. Cu acest pri-

sute le j a fost prezentat și fil
'd mul color „Mecanizarea

. . . „ .. 1.1’“, realizat
în Valea Jiului de Studioul 
cinematografic „Al. Sabia".

In acest an de învăță- 
mînt acțiunea de orientare 
școlară și profesională a 
avut o desfășurare străbă
tută de responsabilitate, 
cu mult superioară anilor 
trecuți, colaborarea școli
lor cu familiile copiilor 
s-a încheiat cu un sfat al 
profesorului diriginte, pre
zentat părinților în perioa
da 1—15 martie.

Și la Liceul de matema- 
tică-fizică din Petroșani 
duminică â fost o -atmosfe
ră sărbătorească. După în- 
tîlnirea copiilor și părin
ților cu prof. Sinilor, Pă-, 
răian, directorul liceului, 
și prof. Cornel Plafon au 
fost vizitate cabinetele de 
specialitate, profesorii, ca . 

în toate liceele, dovedind

deplină înțelegere a sem
nificațiilor acțiunii de pre
înscriere. a

Duminică a fost o zi a 
ușilor deschise în toate 
liceele, preînscrierea ele
vilor în clasa a IX-a fiind 
o metodă importantă de 
cunoaștere a opțiunilor șco
lare și profesionale, expe
rimentată în ultimii doi 
ani, generalizată în întrea
ga țară, și îmbunătățită 
permanent în județul nos
tru. Acțiunea este utilă, a- 
tît liceelor, cît și elevilor 
și părinților cărora li s-a 
creat posibilitatea cunoaș
terii bazei didactice, a 
tuturor posibilităților ins- 
tructiv-educative existen
te în licee, a profilurilor 
și meseriilor, a procesului 
de integrare eficientă, po
trivit disponibilităților fie
cărui elev, în viața Social- 
economică a țării. (T.S.)



Stea g u ! roșu MIERCURI, 28 MARTIE 1984

Prezențe românești, peste hotare
Ședința Comitetului CAER pentru 

colaborare tehnico-științifică
PRAG A ■ 27 (Agerpres). 

ta Praga a avut Ioc șe
dința a 30-a a Comitetului 
CAER pentru colaborare 

ț tehnico-științifică.
Delegația română a fost 

condusă de tovarășul Ion 
Ursu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie.

La ședință au fost exa- 
, minate sarcinile care revin 
I Comitetului din hotărîrile 
i Comitetului Executiv al 

CAER, precum și proble
me legate de elaborarea

pri-programului complex 
vind progresul tehnico-ști- 
ințific al țărilor membre 
ale CAER.

Au fost convenite mă
suri privind dezvoltarea, 
în continuare, a colaboră
rii și sporirea eficienței 
acesteia în cadrul conven
țiilor generale ale țărilor 
membre ale CAER în do
meniul roboților industriali, 
precum și al utijizării mi
croprocesoarelor în 
nomiile naționale ale 
cestor țări;

eco-
a-

Convorbiri economice româno-guineeze
(Ager- 

s-au 
celei

CONAKRY 27
; pres). La Conakry
: desfășurat lucrările
j de-a Vil-a sesiuni a Corni-
' siei mixte româno-guine- 
i eze de cooperare economică 
Ș Și tehnică.

In spiritul relațiilor de 
prietenie dintre cele două

popoare, au fost convenite 
și înscrise în protocol con
tingente de mărfuri ce vor 
face obiectul schimburi
lor bilaterale în perioada 
1985—1990, precum și mă
suri pentru dezvoltarea co
operării economice bilate
rale.

Dezvoltarea relațiilor 
dintre România și 

Jamahiria Arabă Libiana
TRIPOLI 27 (Agerpres).' 

în cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în Jamahiria 
Arabă Libiana Socialistă, 
tovarășul Manea Măncscu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte ; ăl 
Consiliului de Stat a avut 
convorbiri cu Muhammad 
al Zaruq Al Rajab, secre
tar al Comitetului Popular 
General.

în cadrul convorbirilor 
au fost evocate cu satis
facție rezultatele pozitive 
obținute în dezvoltarea 
relațiilor economice, teh- 
nico-științifice și culturale 
dintre Republica Socialis
tă România "și Jamahiria 
Arabă Libiană ca urmare 
a aplicării în viață a ho- 
tărîrilor și orientărilor sta
bilite cu prilejul întîlniri- 
lor dintre tovarășul Nicolae 
CeaUșescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia și colonelul Moammer 
El Geddafi, conducătorul 
Jamahiriei Arabe Libiene.

■ BEIJING. în ultimii 
cinci ani, ca urmare a 
creșterii gradului de utili
zare a cărbunelui, au fost 
economisite 
tone petrol, relevă datele 
publicate la 
Comisia de 
carii. Această reducere 
consumului de petrol 
realizat prin 
rea a 182 de instalații p? 
bază de țiței în unități e- 
nergetice unde se folosește 
cărbune.

11 milioane

Beijing de 
stat a planifi- 

a 
s-a 

transforma
pe

A încetat din viața președintele 
Republicii Populare Revoluționare Guineea

' CONAKRY 27 (Ager-
i -preș). Biroul Politic Națio- 
;nai al Partidului Democrat 
'-«din Guineea, a anunțat, în- 
ilr-un comunicat difuzat 
i <ie postul de radio Cona- 
rfcry, că la 26 martie a în- 

: ■ cetat din viață Ahmed Se-
ȘJkou Toure, președintele

Republicii Populare Revo
luționare Guineea, secre
tar general al Partidului 
Democrat din Guineea, 
conducător încercat * al 
luptei pentru libertatea, 
independența și prosperi
tatea poporului guineez, 
militant de seamă pentru 
cauza eliberării naționale,

pentru colaborare inter
națională și pace.

Biroul Politic Național al 
Partidului Democratic din 
Guineea, reunit sub preșe
dinția primului ministru, 
Lansana Beavogui, a hotărît 
decretarea doliului națio
nal pe o perioadă de 
de zile.

H LONDRA. Greva mi
nerilor din Marea Britanie 
a intrat luni în cea de-a 
treia săptămînă, cuprin- 
zînd aproape totalitatea 
exploatărilor de cărbune 
din țară. Minerii britanici 
protestează împotriva pla
nurilor de închidere a u- 
nor noi exploatări carboni
fere, care ar duce, anul 
acesța, Ia alte 20 000 de 
concedieri, într-o perioadă 
în care numărul șomeri
lor din Marea Britanie 
pășește 3 milioane.

■ MONTEVIDEO, 
tr-o declarație făcută 
Montevideo, comandantul- 
șef al armatei uruguayene, 
generalul Pedro Aranco, 
a anunțat că alegerile pre
zidențiale și parlamentare 
din țară vor avea loc în 
noiembrie anul acesta — 
transmite agenția IPS.

■ ROMA. Intr-un raport 
al Institutului național i- 
talian de cercetări științi
fice, dat publicității la 
Roma, se relevă că, în po
fida eforturilor de reduce
re a inflației, aceasta a 
continuat să crească, a- 
jungînd în luna februarie 
la 12,2 al sută.
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în-
la
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FILME
PETROȘANI • 

iembrie: Camionul
cursă lungă; Unirea: Nea
mul Șoimăreștilor; Pa- 
rîngul: O afacere murda
ră.

PETRILA: întoarce
rea din iad.

LONEA: Clinele din 
sertar.

VULCAN — Luceafărul: 
Revanșa,

LUPENI — Cultural : 
O lebădă iarna.

URICANI: Omul 
ianjen.

pă-
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limba .
(parțial I

progra-

(parțial

în eco-

15.30 Emisiune în 
maghiară 
color).

16.30 Închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal
color). ,■

20,20 Actualitatea
’ ■?' 7n o m i e. ■ ? 7 :
20.30 O zi pentru istorie 

— documentar.
21,00 Sub steaua comu

nistului destin. 
Spectacol literar- 
muzical-coregrafic.

21,45 Telejurnal (parțial 
color).

22,00 Concertul formați
ilor muzicale ale 
Radioteleviziunii.

22.30 î nchiderea progra
mului.TV

15,00 Telex.
15,05 Universul femei

Mica publicitate
CAUT femeie îngrijire doi 

bătrîni. Petrila, strada T. 
Vladimirescu nr. 4 (lingă 
stadion). (430)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mesa- 
ros Elvira, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (426)

PIERDUT legitimație de 5 
serviciu pe numele : Șot 
loan, eliberată dg I.M. 
Vulcan. O declar nulă. (427)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bălă- 
lău loan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (431)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL Nicolae, sora Maria, nepoții Matilda, 
Otto, Roland, Pușa, Joji și Cosmin anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a scumpei lor 

PRESECAN MATILDA
Înmormîn.tarea va avea loc joi, 29 martie 

oră 16 în Lonea. (429)

Badminton’ FOTBAL, DIVIZIA B

Infr 
motive

C.F.R. TIMISOARA 
MINERUL LUPENI 5—4 
(2—1). O partidă atractivă, 
cu un scor rar întîlnit în 
vremea „betonului11. Este 
meritul minerilor de a' fi 
jucat deschis, în fața unor 
adversari „cu marcă11, cum 
ar fi Dumitru sau Bocă
nici. Și totuși scorul are 
ca motivație suita gafelor 
dc portar, mai ales I. Gri- baliștii din Vale s-au 
gore făcîndu-se vinovat de 
plasament defectuos, in-

' decizii, clipe de neatenție. 
Normal, prima perioadă 

■. de dominare a aparținut 
timișorenilor, ceferiștii în
scriind primul gol, încă din 

’ min. 4, prin Plăvițiu, 
o fază care l-a avut

i portarul oaspete în postu- 
I ră de spectator. Nici mă-
■ car stingherit de I. Grigo- 

re, înaintașul advers a
\ trimis balonul în plasă. Re- 
î plica minerilor s-a mate-
■ rializat în min. 23, în ur
ma unor combinații dintre 
Sălăgean, Ionel și Petre Po
pa ; la șutul lui Ionel, Bo-

1 ciu declarîndu-se învins. 
Detașarea s-a produs cu 10 
minute înainte de 
lovitura liberă 
de Dumitru a fost 
pultată între buturi 
același Plăvițiu.

Și la reluare ceferiștii uă orientare volitivă aduce 
„accelerează", reușesc să puncte prețioase. (Sever 
mărească .handicapul .prin NOIAN)

de optimism
— Trifan (47), dar, ca într-o 

partidă între doi pugiliști 
fără gardă, Minerul ripos
tează prin Petre Popa (55). 
Breșele sistemului lor de
fensiv facilitează însă pro
porțiile unui scor fluviu, 
în două rînduri, Bocănici 
(57 și 74) fiind aplaudat în 
postură de marcator, 
maiavînd ce pierde,

la 
pe

pauză, 
expediată 

- cata- 
de

sa

Ne- 
fot- 

..... .. nă
pustit în atac, decizia lor 
s-a dovedit tardivă, deși 
în opt minute au înscris 
două goluri, prin Ionel Po
pa (a fost acreditat totuși 
ca marcator Cincu, adver
sarul său care. atinsese ba
lonul) și Voicu (88). Așa
dar, emoții pentru cei a- 
proâpe 10 000 de suporteri 
timișoreni, dar cînd buzo- 
iariul Cristian Teodorescu, 
un nume respectat între, 
arbitri, a fluierat ultima 
oară în această partidă, 
au răsuflat ușurați. Din 
înfrîngeri se învață însă. 
Spre exemplu, antrenorul 
Petre Libardi trebuie să-și 
pună problema rezolvării 
postului de portar. A doua 
concluzie, de această dată 
îmbucurătoare, fotbaliștii 
săi au „lepădat11 politețea 
și timiditatea proverbială 
din deplasare. Această no-

De Ia un timp, la. sala 
de sport a clubului sindi
catelor din Lupeni este o 
activitate febrilă. Mai a- 
les în timpul zilei, zgo
motul răzbate dincolo de 
pereții sălii. Curiozitatea 
ne-a îndemnat să-i deschi
dem într-una din zile 
ușa. Am găsit aici un grup 
de copii care, cu rachetele 
de tenis de cîmp în mîini, 
deprindeau tainele 
tului în alb11. în 
lor i-am găsit pe
norii Constantin Popovici 
și Ionel Botta. A fost o 
plăcere deosebită să desco- 

la Lupeni, că 
frumusețea jo- 

Nâstase sau 
de curînd dîr- 
Segărceanu, nu 

An-

învăța cite ceva din taine
le acestui sport, care nouă, 
românilor, ne-a adus atî- 
tea bucurii. Avem deci sa
tisfacția că un număr 
re de copii doresc să 
antreneze, asaltîndu-ne 
și simplu. Dar — din 
fericire — nu putem 
mulțumiți pe deplin.

ma-- 
se

Și
TENIS DE CÎMP

ții trebuie să efectuăm 
antrenamentele cu copiii.

Situația relatată de in
terlocutorul nostru este re
ală. Conducerea Asocia
ției sportive .,Minerul" Lu- 
peni, precum și cei ce răs
pund de destinele sportu
lui din oraș trebuie să a- 
sigure condiții ca în sala 
respectivă să se facă

„spor- 
fruntea 

antre-

perina, aici 
fantezia și 
cuini unui 
Țirișc, sau 
zenia unui 
au rămas fără ecou, 
trenorul Constantin Popo- 
vici, ne-a dat, dealtfel cî- 
teva detalii :

— Avem în cadrul A.S. 
„Minerul" Lupeni un grup 
de peste 30 de copii care 
se pregătesc, deocamdată 
în sală, în dorința de a

aceasta din cauza condi
țiilor. Deși ni s-a promis 
accesul în sală și folosirea 
ei, lucru respectat, sala 
nu întrunește toate condi
țiile. „De ce ?“ — voi fi 
întrebat, probabil. Pentru 
că unii elevi, din clasele 
mari (V—VIII), își desfă
șoară aicj orele de educa
ție fizică — uneori fără 
a fi însoțiți —, degradînd 
pur și simplu sala de 
sport. Dacă nu găsesc che
ia, sparg geamurile... Ilu
minatul' este insuficient 
(tuburile de neon se sparg 
cînd se joacă... fotbal ?!), 
caloriferele- sînt reci și... 
sparte — iată în ce cqndi-

, , maj sport !
Inițiativa luată de 

.Minerul11, de a forma

nu-

A.S. 
„ÎUIUUX UI f uc cl iui Uld O 
echipă de tenis de cîmp— 
copii, trebuie sprijinită și 
în continuare, asigurînd 
condițiile necesare. Lucru 
pe deplin posibil, dacă cei 
care nu înțeleg că sala a- 
mintită este o sală de sport 
și nu una pentru tot felul 
de manifestări, care nu 
are nimie comun cu spor
tul, vor fi trași la, răspun
dere pentru actele lor hu
liganice, făcîndu-se în a- 
celași timp totul pentru ca' 
respectiva dotare să bene-, 
ficieze de tot ce îi trebuie 
Unei săli de sport.

Alexandru TATAR

BASCIIET, divizia B (ti
neret) : Politehnica Bucu
rești — Jiul-Știința 108—67.

FOTBAL, divizia C ; 
Minerul Paroșeni — Meta
lul Oțelul Roșu: 3—0 (3—1 
la juniori); Victoria , Călan 
— Minerul Aninbasa 2—0, 
U.M. Timișoara — Mine-

BREVIAR
rui-Știința Vulcan 0—0; 
juniori, campionatul repu
blican :. Jiul Petroșani — 
C.S.S. Gloria Arad. 2-—0.

POPICE, campionatul 
județean, seria Valea Jiu
lui : Minerul Lupeni — 
Constructorul minier Pe-

troșani 4705—4787 p.d. Cei 
mai preciși jucători s-au 
dovedit : Bella Schuller II 
(827) și Doru Bolosin 
de Ia Minerul Lupeni, i ia- 
ian Ivan (827), Mihai Nea- 
nu (824) și Adalbert 
car (801) de la Constructo
rul minier.

S. BĂLOI

(807)
Tra

To-

Sala sporturilor din Iași 
a găzduit, în perioada 16— 
18 martie, 
republicane 
de badminton, ............
du-se de participarea unui 
marc număr 
din centrele
București, Timișoara, Cluj- 
Napoca, Iași, Brașov, Cra
iova, Suceava, Sibiu, Tg. 
Mureș, Galați și Petroșani.

Centrul universitar Pe
troșani a fost reprezentat 
de Natalia Deconescu (a- 
nul V, Facultatea de ma
șini și instalații miniere), 
Florin Racolța (anul III -— 
mine), Gabriel Popescu, Io
sif Letai și Radu PrUn- 
duș (anul I — mine).

Comportarea studenților 
noștri s-a concretizat în 
locurile 5—8 ocupat de N. 
Deconescu (Ia simplu fete) 
și FI. Racolța (Ia simplu 
băieți), precum și prin e- 
voluția remarcabilă a „me
zinilor” echipei. De notat 
și locul 8 -ocupat Ia dublu 
mixt de N. Deconescu . și 
FI. Racolța. Relevăm acti
vitatea depusă pentru pre
gătirea «ebadmintoniștilor 
noștri de către profesoara 
Elena Bolog, care a ținut 
să ne precizeze: „Sînt mul
țumită de evoluția băieți
lor și a Nataliei, mai ales 
că Radu, loji și Gabriel 
participă pentru prima da
tă Ia o asemenea compe
tiție.

Sorin NEMET, student

campionatele 
universitare 

bucurîn-

de sportivi 
universitare

COLEGIUL DE REDACȚIE- Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RLSU — redactor șef adj. 
Toma ȚĂȚARCA.

Redacția și administrația: Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2. Telefoane i 41662 
secretariat. 41663. 42464 «ecții.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


