
înfr-o atmosferă de vibrantPROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI VAI

MARȚI, 19 FEBRUARIE 1985 4 PAG — 50 BANI

entuziasm, adunarea cetățenilor 
din circumscripția electorală 

nr. 1, „23 August“ din Capitală, 
a propus candidatura tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
pentru alegerile de deputați 
In Marea Adunare NaționalăANUL IXL, NR. 10 089

<------------- >

Mobilizare fermă, angajare plenară 
pentru creșterea producției

Asprimea iernii se menține încă la 
cote ridicate creînd probleme în unele 
domenii de activitate, solicitind eforturi 
suplimentare din partea unor colective 
de muncă, în mod deosebit ale celor 
care trebuie să asigure energia electri
că și termică sau materia primă necesa
ră producerii acestora.

In acest context general de amplă mo
bilizare și puternică angajare, minerilor 
Văii Jiului le revine una dintre cele 
mai importante sarcini care în aceste 
zile au mai mult ca orieînd un profund 
caracter patriotic — creșterea produc
ției de cărbune.

Bogata zestre tehnică de care dispun 
colectivele noastre miniere, înaltul grad 
de calificare a oamenilor muncii, ca
pacitățile de producție existente asigură

condițiile necesare unei activități rod
nice, pe linia creșterii productivității 
muncii și a producției de cărbune ex
tras. Sigur, la toate acestea se adaugă 
priceperea și hărnicia recunoscută a mi
nerilor Văii Jiului.

Condițiile create, chiar și în aceste 
zile de iarnă grea, trebuie mai bine va
lorificate, iar rezervele care mai sînt 
încă nefolosite trebuie, la rîndul lor, va
lorificate integral, la parametri superiori.

Minerii, cadrele tehnico-inginerești, 
dispun de reale posibilități pentru a 
depune o activitate mai susținută, mai 
eficientă, care să conducă la sporirea 
producției de cărbune extras, a cărbu
nelui care va trebui să asigure energia 
electrică atît de necesară industriei.

Luni după-amiază, în- 
tr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, adunarea cetă
țenilor din circumscripția 
electorală nr. 1 „23 Au
gust" a municipiului Bucu
rești, exprimînd deplina 
unitate de cuget și simțire, 
voința și dorința tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc 
în cuprinsul acestei mari 
platforme industriale a 
Capitalei, a propus candi
datura tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, pentru alegerile de 
deputați în Marea Aduna
re Națională.

Expresie elocventă a 
dragostei și recunoștinței 
profunde pe care comuniș
tii, toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționa-

de 
sti
la-.
sa

litate, le nutresc față 
conducătorul iubit și 
mat al partidului și al 
rii, pentru activitatea 
neobosită consacrată Înflo
ririi patriei noastre socia
liste și înaintării ei 
trepte tot mai înalte 
progres și civilizație, creș
terii bunăstării și fericirii 
celor ce muncesc, această 
propunere reprezintă o 
nouă și grăitoare dovadă 
a încrederii depline în po
litica Partidului Comunist 
Român, a hotărîrii ferme, 
de a acționa cu întreaga 
pricepere și energie pen
tru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor pe acest an și 
pe întregul cincinal, pen
tru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XIII_lea al partidului.

Adunarea, organizată în 
cadrul acțiunilor de de
semnare a candidaților 
pentru alegerile de depu-

pe 
de

tați în Marea Adunare Na
țională, a avut loc la cu
noscuta întreprindere bucu- 
reșteană „23 August".

Au luat parte muncitori, 
ingineri și tehnicieni din 
ac. castă reprezentativă ci
tadelă industrială a Capi
talei. de la unitățile alătu
rate — „Republica" și 
„IMUAB", din institute de 
cercetare și proiectare, ins- 
ti'.utii de învățămînt și 
sănătate, de la alte uni
tăți aflate în această zonă, 
P’-ecum și numeroși locui
tori ai cartierului. Prin a- 
plauze și urale puternice, 
cei peste 8000 participant 
au dat glas celor mai înăl
țătoare sentimente de sti
mă și prețuire față de ac
tivitatea neobosită, plină 
de dăruire a secretarului 
general al partidului, cti
tor al României moderne,

(Continuare în pag. a 4-a)

Mineri, tehnicieni și ingineri I
Nu precupețiți nici un efort pentru creșterea necontenită a pro

ducției de cărbune extras, cu un consum redus de energie electrică !
_______________________ _________ 7

SPOR T
• La clubul „Jiul" se 

învață, în sfîrșit, „abeceda
rul" fotbalului modern.

• Cronica muntelui.
• Competiții de alpinism.

(In pag. a 3-a)

6 000 tone 
extrase 
în plus

Brigada lui Mihai Șchio- 
pu, cel mai tînăr colectiv 
de mineri-mecanizatori de 
la I M. Paroșeni, care 
exploatează un complex 
mecanizat de fabricație ro
mânească, a extras supli
mentar sarcinilor de plan 
de la începutul anului a- 
proape 6000 tone de căr
bune. In luna februarie 
cînd rigor ile iernii s-au 
făcut simțite mai mult ca 
orieînd, mobilizați exem
plar, minerii din schimbu
rile conduse de Gheorghe 
Mânu, Petru Barabulă și 
Pavel Raclau au reușit să 
livreze în plus economiei 
naționale peste 1800 tone 
de cărbune. Acest frumos 
succes este rodul 
organizări a muncii, 
pectării tehnologiilor 
lucru și întreținerii
respunzătoare a complexu
lui. Toate acestea au con
dus la depășirea producti
vității muncii în medie cu 
4000—5000 kg pe post.

Minerii sectorului II de 
la I.M. Dîlja au acționat 
încă de la sfîrșitul anului 
trecut pentru crearea tu
turor condițiilor necesare 
realizării ritmice a sarcini
lor de plan pe întregul an 
1985. Prin executarea la 
timp și de bună calitate a 
lucrărilor de 
fosr asigurată 
activă pentru 
a acestui an.

Avînd în vedere crește
rile 
vor 
s-a

pregătiri a 
linia de front 
prima parte

de producție care 
înregistra în acest 
asigurat punerea

se 
an 
în

funcțiune încă din prima

lună a unui abataj frontal 
echipat cu susținere indi
viduală și grinzi îngropate 
în vatră,- tehnologie care 
se aplică în premieră la 
această mină. Pînă la sfîr- 
șitul anului vor mai fi 
puse în funcțiune încă trei 
asemenea frontale, astfel, 
că, peste 80 la sută din 
producția sectorului va fi 
extrasă din abataje fron
tale echipate cu această 
nouă tehnologie de lucru. 
Pentru a se obține rezul
tatele scontate, conduce
rea sectorului și organiza
ția de partid le-au încre
dințat celor mai bune bri-

din cadrul sectorului 
deși in anii trecuți 

ca-

cu stîlpi indivi- 
grinzi îngropate 

vom putea să ne 
ritmic sarcinile 

și să

bunei 
res- 

de 
co-

In consens cu mobilizarea exemplară a mine
rilor pentru a spori producția de cărbune, își con
centrează strădaniile în muncă și preparatorii din 
Valea Jiului, conștienți că țara are nevoie de 
nergie și căldură. Fotografia înfățișează activitatea

de producție
găzi 
care,
au exploatat abataje 
meră, au obținut rezultate 
deosebit de bune în mun
că. „Prin punerea în func
țiune a abatajelor frontale 
echipate 
duali și 
în vatră 
realizăm
de plan în acest an 
extragem suplimentar, mal 
ales în ultimul semestru 
o însemnată cantitate de 
cărbune energetic. Cînd 
spun aceasta am în vedere 
că o bună parte din per
sonalul folosit pentru a-

B. GHEORGHE

(Continuare în pag. a 2-a)
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U. E. Paroșeni

Grupul de 150 MW produce! j 
Oamenii pentru oameni' 

deosebită. Oamenii au ) 

uitat de frig, de necazuri. ' 
Cazanul nr. 5 este pus ț 
în funcțiune și producția 1 
de energie electrică crește ’ 
oră de oră.

Acum, toate forțele sînt l 
concentrate la cazanul nr. . 
4 al aceluiași grup. In > 
schimburi prelungite e- ț 
chipe formate din elec- . 
tricîeni, lăcătuși, sudori, ’ 
zidari și alte categorii de ) 
muncitori au lucrat toa- i 
tă ziua de duminică pen- ? 
tru remedierea defecte- I 
lor care mai sînt la acest 
cazan. In cursul zilei de 
ieri — luni — s_au făcut 
probe. S-au înlăturat fi
surile apărute in siste
mul de conducte al ca
zanului. Muncă neîntre
ruptă la aceleași cote 
calitative. Din nou oa 
menii au uitat că 
rile trec, că 
peste mesele 
sau cină, că 
așteptați de 
știu că de munca loc de
pinde repunerea în func-

Gh. BOȚEA

de în- 
vicisi- 

de 
Și

șl nopțile 
aprigă cu 
iernii, orele 

permanentă 
contracronometru 
repunerea grab-

e-
intensă de la banda <le sortare a Uzinei de prepa
rare Lupeni,

oamenî

Zilele 
cleștare 
tudinile 
veghe 
lupta ' 
pentru 
nică în funcțiune a grupu-- 
lui de 150 MW de la 
Uzina electrică Paroșeni 
au început să dea roade.

Duminică, ora 5 dimi
neața. Se fac ultimele pre
gătiri pentru sincroniza
rea grupului la sistemul 
energetic național.

Aceeași zi, ora 5,25. 
Primii kilowați sînt pro
duși și pulsați în sistemul 
energetic național. Caza
nul nr. 5 a trecut cu bi
ne ultimele probe, iar 
turbina a răsyuns tutu
ror comenzilor intrînd 
în sarcină. Echipele de 
lăcătuși conduse de 
Chițimia, Gheorghe 
dan. Petru Pîrciu, 
Adâmoiu și Cornel Jianu, 
sudorii Dumitru Călugă- 
ru. Alexandru Rad, Lu
dovic Czerva, Iosif Hor
vath și zidarii lui Vasile 
Păcală au ieșit învingă
tori din încleștarea lor 
cu gerul. Satisfacția este

ion 
Ba
lon au „ 

de ] 
acasă 
familii.

ceasu-
.sărit" 
prînz, 

sînt
. Toți

(Continuare in pag. a 2-a'
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fta Dacă o 

este oprită 
intr-o oră !

Aciionio? econoSi ene'gie electrică 1

gol al Utilajelor, econo
de 100 m nu 

de o oră se eco- 
care se poate 

a 200 aparta-

țl Dacă o bandă 
merge in gol timp meige kWh, cunomisesc 60 
asigura iluminatul 
mente ! transportor TR-6 nu

* *■

CETĂfEMH
locurile de munca, m1 a U___

ri|e pentru o economisi energra 

turor I

locuințe, 
electrică,

masiuâ d« extract.» 
, sa tuneliouete 
se eeonentisese 30.. kWh.

depuneți toate efortă- 
un bun ui nostru, al
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Teatrul—mijloc de comunicare viabilă
S-a dovedit încă o dată 

(dacă mai este necesar), 
la recenta fază munici
pală a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
că teatrul este și rămîne 
un important mijloc de 
comunicare. Teatrul se 
bucură de o bună apre
ciere, determinată în pri
mul rînd de modul de 
receptare al publicului. 
Mișcarea teatrală din Va
lea Jiului depășește în 
actuala ediție a festiva
lului cu mult potenția
lul din anii anteriori. Ea 
se materializează în 
formații 
artistic, 
gamă de 
— de 
copii, pînă la cel pentru 
adulți, în mai multe ac
te. O succintă trecere în 
revistă ar debuta în mod 
sigur cu cele două Secții 
de teatru de la Lupeni —■ 
în limbile română și ma
ghiară — cunoscute pu
blicului din Valea Jiului, 
dai- care în acest an ri
dică ștacheta artistică a- 
proape la nivelul unor 
formații profesioniste. 
Artiștii amatori s-au pre
zentat în concurs cu pie
sa „Fanni, dragostea mea" 
de Dan Tărchilă, în 
gia lui loan Roșu, 
mator desăvîrșit al 
trului amator, care 
să valorifice pe : 
complexe trăsături 
caracter. Același lucru se 
poate spune și despre 
secția maghiară care, de 
această dată, a prezentat

o comedie muzicală In 
trei acte („Rățușca urîtă" 
de Karacsonyi B ), o sa
tiră spumoasă la adresa 
vieții de huzur.

La un nivel calitativ 
superior s-a prezentat 
Clubul muncitoresc din 
Vulcan. Doi interpreți 
remarcabili (este părerea 
specialiștilor în domeniu) 
— soții Elena și Mihai 
Sandu care în „Dresoarea 
de fantome" de Ion Bă- 
ieșu pun în valoare ca
lități de o sensibilitate

Pronunțate trăsături 
artistice dovedesc acto
rii amatori în alte două 
piese de rezonanță — „Ve
derea" 
(Clubul muncitoresc 
trila) 
domnului Moliere" 
Dumitru Solomon 
de cultură Petroșani). In 
cea din urmă, condiția 
artistului este amplu re
levată de interpreți 
ne aleși în care se 
ting doi îndrăgostiți 
scenei

de Ion Băieșu 
Pe- 

și „Mizantropul 
de 

(Casa

bi- 
dis- 

ai 
George Negra-

la

10 
bine închegate 
circumscriind o 
genuri artistice 

teatrul pentru

i re- 
ani- 
tea- 
știe 

scenă 
de

Festivalul național „Cîntarea României"
r/z//z//rz/z//zrz//z/zzzz/zzzz/z/z//z//zz/z//////zz//zzz/r/zz///zz//z/

deosebită. De remarcat 
trecerea cu dezinvoltură 
de la o stare la alta, păs
trând echilibrul necesar 
spectacolului, ceea ce 
credem va incinta publi
cul, deschizînd în același 
timp celor doi tineri in
terpret calea spre ceea 
ce înseamnă perfecționa
re. Tot la clubul din 
Vulcan se repetă cu per
severență piesa „Inimă 
fierbinte" de Octavian 
Sava, o ilustrare preg
nantă a unor evenimen
te politice pe care le-a 
trăit poporul nostru în 
gloriosul drum parcurs 
pentru construirea unei 
societăți libere, indepen
dente. Spectacolul este 
dedicat zilei de 9 Mai, 
cînd se sărbătoresc 40 de 
ani de la victoria asupra 
fascismului.

r
E a lucrărilor 

s-a materia- 
dotarea sec- 
forestiere și

B|

L?.

Dotări tehnice
Permanenta acțiune de mecanizare 

din parchetele și exploatările forestiere 
lizat, recent, la UFET Petroșani, prin 
toarelor cu patru tractoare articulate
30 de fierăstraie mecanice. In același timp, pe Va
lea Baleei, din Masivul Straja (Lupeni) sint în sta
diu avansat lucrările de montare a unui funicular. 
Îmbogățirea zestrei tehnice a forestierilor din Va
lea Jiului are drept scop ușurarea efortului fizic, 
dar, în același timp, și realizarea unor producti
vități și producții sporite în parchetele forestiere 
și centrele de preindustrializare a lemnului. (I.V.)

Noi tehnologii
(Urmare din pag I)

provizionarea locurilor 
muncă va fi dirijat 
fronturile direct 
tive. Experiența 
te întreprinderi 
care aplică cu 
bune această 
a demonstrat că producti
vitatea muncii obținută 
este cu peste trei tone pe 
post mai mare decît cea 
realizată prin tehnologii 
clasice în abatajele came- 

v -^«^rc.^oua 
-fui sectSa^NX’ 

tiune 1. / 6 ln ^ne
te se stabilise impune Ca lucrările

de 
spre 

produc- 
celorlal- 
miniere, 

rezultate 
tehnologie,

ginerul

I
I 
I 
I 
I 
i

de pregătire care contu
rează viitoarele panouri să 
fie executate la timp și 
de bună calitate. Pentru 
ca abatajele echipate cu 
stîlpi individuali șî grinzi 
îngropate în vatră să fie 
conforme tehnologiilor, 
cadrele tehnice din sector 
au fost repartizate pe 
schimburi ca să asigure în
drumarea și coordonarea 
lucrărilor. Totodată, mine
rii care vor exploata noua 
tehnologie de lucru au 
participat la schimburi de 

ientă la întreprinde-

me hotărîrea de « da tării 
cărbune. Clt mai mult

SERVICII NOI in
Plexul J2 H.n * ‘ In c°m_ 
terilor 46 a " A 8da Avia’ 
report-PetrosaniJe'U1U' A?‘ 
funcționează ' secția 27 e 
feșuXeaCsTăPerauVa 
ȘSU^^^toX dl 

ționează si n func-
Pa7 -Parterul blocului ir > J 
VardU1 R«eii, undeT;

i

lutjt șj secția optică. (TS )

S?’”'»h 
f casta perioadă tmi • vutoare premg-e pe f’!56’ 

.SomnoroasaX ?a dc 
teodor Mazilu, S 
nețian" de Camii ”p ? Și „Clopotele" „ ' iPetrescu 
itorului sovietif - a SCn’ 
Mamlin. (T.s >

MODERNIZĂRI 
merciale 
magazin 
aflat

pădure" arc șansa să de
vină laitmotiv în gîndul 
tuturor copiilor. La toate 
acestea se adaugă și tea
trul folcloric „Păcală ar
gat" al Casei de cultură 
Petroșani care cîștigă ad
miratori atît în rîndul ti
nerilor, cît și al vîrstni- 
cilor prin naturalețea in
terpretării, valorificînd 
bogata comoară a folclo
rului nostru.

O noutate în această 
ediție o constituie pre
zentarea de către clubul 
muncitoresc din Lonea, 
a teatrului poetic „Mește
rul Manole" și „Mănăsti
rea Argeșului" de Lucian 
Blaga. Este o încercare 
bine venită care, sperăm, 
va capta interesul spec
tatorilor, mai ales dacă 
interpreții vor reuși să 
depășească o oarecare 
stare de timiditate și ne
siguranță în pronunța
rea textului.

Aceste cîteva sublinieri 
se cuvin a fi făcute 
curr, în preajma 
program accentuat 
pregătire, la care 
ie să-și aducă un 
tanțial aport prin 
mări competente 
tivul artistic al ' 
lui de stat „ 
colectiv profesionist, 
pabil să se implice 
toate eforturile în ridica
rea mișcării teatrale din 
municipiul nostru la un 
nivel calitativ superior.

S-a 
nu în 
parte 
locul

pe 
chiar) 

„vechiul 
? Foarte 
că noul 
LupeniU-

ca 
de

Cot la cot cu cetățenii
era tot Victor Brașovan, 
tînăr pe atunci, acum un 
cetățean venerabil 
vîrstă, dar tot atît
tînăr ca inițiativă și ac
țiune. II cunoaște tot o- 
rașul — Victor Brașovan 
nu înseamnă numai un 
nume, ci înseamnă un 
om. Un om de acțiune, 
de inițiativă care de a_ 
proape 20 de ani se află 
în fruntea obștii. Cot la 
cot cu cetățenii 
cumscripția în care 
fost ales, în fiecare 
gislatură, Victor 
van a acționat cu 
gie și entuziasm, 
participant activ la 
treaga transformare 
devenire socialistă a 
peniului, astăzi un 
modern, 
oamenii 
ei înșiși 
martori 
la toate 
materializarea și concre
tizarea inițiativelor, e_ 
nergiilor și acțiunilor. 
Victor Brașovan, în cei 
aproape 20 de ani a știut 
mereu să se facă ascultat, 
dar în același timp a știut 
foarte bine să asculte... 
oamenii.

Gh. CIIIRVASA

mutat orașul. Dar 
întregime. O bună 
a rămas tot 
știut. Unii, 

îi spun acum
centru". De ce 
simplu, pentru 
centru civic al 
lui depășește cu mult ca 
întindere și 
arhitectura fostului i 
tiu al orașului. Dar 
rămas destule și în 
ceasta zonă. Spitalul 
policlinica, 
rea minieră și piața 
mai ales, blocuri, 
blocuri. Oamenii 
vrut să plece toți, 
rămas acolo
de s-au n ă s
și unde s-au obișnuit. U- 
nii își amintesc mai pu
țin cum arăta fostul cen
tru, alții păstrează încă 
în minte nostalgia plim
bărilor tîrzii în jurul 
parcului cu trandafiri. 
Dar cei mai mulți din
tre ei păstrează încă vii 
în memorie tumultul și 
amploarea construcției 
socialiste, care a schim
bat radical înfățișarea 
orașului. Și, atunci, în 
zona care avea să devină 
centrul Lupeniului, de
putat de circumscripție

modernitate 
cen- 

au 
a- 
ȘÎ 

întreprinde- 
Și, 

multe 
n-au 

Au 
un- 

c u t

din cir-
a 

le- 
Brașo- 
ener- 
fiind 

în-
Și 

Lu- 
oraș 
care 
prin

I

Prof. Viorel AVRAM, 
corespondent

elegant în 
au devenit, 
și prin aleșii lor, 
și participanți 
realizările, la

Valeria COANDRÂS

este în 
e o insta
nt aerului

unitatea va 
cunoscut.

u n e 
i n ă. 
ener- 
în a- 

ca

VINZARI PESTE PLAN

ru și loan Velica — nu
me care nu mai necesită 
prezentare. Rămîne doar 
ca prin repetiții, colecti
vul să devină și mai o_ 
mogen, cîștigînd cu si
guranță interesul publi
cului. Nu pot fi trecute 
cu vederea eforturile ca
re s_au făcut pentru mi- 

două 
festi- 

din 
Ne-

cii spectatori. Cele 
piese prezentate în 
val — „Concertul 
pădure" de George 
graru (Casa de cultură 
Petroșani) și basmul 
popular „Greuceanu" 
(Clubul muncitoresc Ani- 
noasa) fac dovada unor 
preocupări multiple în 
care s-au văzut eforturi
le pentru a asigura o 
scenografie atractivă, o 
costumație care să incin
te privirea celor mici. 
Cel puțin „Concertul din

Printr-o activitate co 
mercială corespunzătoare, 
colectivul magazinului ali
mentar 428, al 1CSMI Pe
troșani (responsabile Ma- 
rioara Burlec și Eva Ra- 
coczi) înregistrează impor- 

| vînzări suplimenta-
de plan
facerii 4,in r°ndltiile des- ^m de21il a anui vo
lei y de 150 000 
toarei evidentiază lucră- 

ria o Btoavecz, Ma-
na C"?an și altele. (M.B.)

tinate ?°r 1UCrări des- 
tmate modernizării snatm 
lui comercial, f
rereni la locul
(T.S.)

a- 
unui 

de 
■ trebu- 

subs_ 
. îndru- 

colec- 
Teatru- 

Valea Jiului", 
ca- 
cu

Imagine cotidiană, de 
muncă, de la întreprin
derea de tricotaje Pe
troșani, unde soțiile si 
fiicele minerilor reali
zează produse pentru 
export.

O noua 
treaptă 

calitativă
Pentru elevii uteciști a 

Liceului industrial dii 
Vulcan, adunările genera, 
le de dare de seamă și a- 
legeri în organizațiilt 
U.T.C, au constituit prile. 
jul unor exigente analizț 
asupra modului în can 
organizațiile de tineret îș 
duc la îndeplinire sarci 
nile pe linie profesionali 
și de organizație. Au fos 
subliniate cu aceste prile. 
juri rezultatele bune do 
bîndite de elevii liceulu 
în procesul instructiv-e. 
ducativ, evidențiindu-si 
totodată, hotărîrea și an. 
gajamentul uteciștilor di 
a ridica întreaga activit' 
din cadrul liceului pe 
nouă treaptă calitativă 
sarcini exprese, în aces 
sens, revenindu-le orgăni. 
zațiilor U.T.C.

Oamenii pentru oameni
(Urmare din pag 1>

țiune și a acestui cazan. 
Simt pe umeri răspunde
rea asigurării cu energie 
electrică â sistemului na
țional, iar această răs- 
Ut

!»■ Wof efi"™ g '"Ț:

nitate în a c ț i 
există depl 
Țara are nevoie de 
gie electrică, acum 
ceste zile, mai mult
oricînd, iar energeticienii 
Paroșeniului au înțeles 
răspunderea acestei che- 

r» 71 imaiTOțj.a-ză fără 
..-. Alături dc'energeti.

i pre- 
înalte 
mun- 
lăcă_ 

de 
mon

. — Alături de’ ene. 

zenți ia aceleași rete ale răsputerii 
citorești sudorii și 
tușii de la Grupul 
șantiere construcții

taj energetice din Deva 
care ne-au sprijinit ‘ e- 
fectiv pe timpul acestor 
zile de muncă aprigă, ne 
spunea inginerul șef al 
uzinei electrice Paroșeni, 
ing. Gheorghe Dinea. De 
fapt, repunerea în func
țiune a grupului de 150 
‘•■■pi uuuerter“" ni v’ electrică X rodm”^ 
operării tuturor X C°~

cad-i - 
sebit primRni,nUlui deo_

instalație efectuată a colectiv de mnn^ de Un 
ordonați de „“?citori 
electrmnecanie glnerU1 
Dula. (G.S.)

MUNCA
Dintre GC;; 
t^Ti™

co_
Șef

Bula. (G.s\niC Mircea

•i patriotica 
acțiunile frecven-’ 

Patriotică ale 
" Vîs-
sprijinul pro- 

-----Re
au participat 
asemenea ac_

magazii, precum 
cu produse fi_ 

între-

OLIMPIADA Scnf .
•RÂ. Elevii Hm i ’
—XII ale scmilnlaSeJe Vl1 
Și liceelor Văii r g,enere'le 
Participat dum -U1,Ui au 
municipală > 5a a faza

»luat 44 * temeinice 
(TS.)PeSte 300

Rubrică realizai de 
Tiber,u SPATARri

(

roza, cele în

cultură n*țe în depozitul 
Prinderii .(G.C )

CO.
Apreciatul 

RomartaJemei, 
lr) zona IFermes

muzică cnuUl'tăr'aPuUfost^Ontaje ?i' recitatori1 
™ează ■■ ~ 2 marț? reprOfframate după’’,

din Petroș a'ea loc la Casa de

‘a S
în — Pnn putui -u t . n mină

fala termică este sn

ta Xtt
» țest™.

_-J montaje s; —J';/a datele eta-
> coruri șj 
cum Ur_

9

cent uteciștiî 
mn nou la 0

lulozei în n 
Și a cutiilor

Uhenadi
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Candidatura tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
pentru alegerile de deputați in Marea Adunare Națională
eminentă personalitate 
lumii contemporane, 
lucit militant pentrir 
cialism, pentru cauza 
bertății și independenței 
popoarelor, pentru înțele
gere, colaborare și pace 
în lume.

Reliefînd cu pregnanță 
înfăptuirile istorice ale o- 
perei de construcție socia
listă din România, pe care 
națiunea noastră le-a ob
ținut. îndeosebi în ultime
le două decenii de cînd în 
fruntea partidului și sta
tului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, intrate 
adînc în istoria națională 
drept perioada cea mai bo
gată în împliniri, aduna
rea a constituit un 
nou prilej de exprimare a u- 
nității de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul 
partidului nostru comunist, 
al 
ral 
rea 
cii 
lanul creator, întreaga 
nergie pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor e- 
conomico-sociale ale ulti
mului an al actualului cin
cinal, în vederea asigură
rii celor mai bune condi
ții pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective 
de Congresul al 
al partidului, pentru pros
peritatea patriei noastre, 
România socialistă.

Adunarea a fost deschi
să de primul secretar al 
Comitetului de partid al 
sectorului 3, Constantin 
Smeu.

In cadrul adunării, a 
luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic 
xecutiv al C.C. al 
prim-secretar al 
tului municipal 
rești al P.C.R., care a spus:

Trăim astăzi momente de 
înălțătoare mîndrie patrio
tică prilejuite de înalta 
cinste ce o avem de a pro
pune, în humele Consiliu
lui Național al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, ca în Circumscrip
ția electorală nr. 1 „23 Au
gust" a municipiului Bucu
rești să candideze, la ale
gerile ce vor avea loc la 
17 martie 1985, secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul iubit al partidu
lui și al poporului, proe
minentă personalitate po- 

strateg r ,’Ste’ genialul 
^uționar If? Căt0r revo- 

f al 0Perei de fău.

a 
stră- 

so- 
Ji-

secretarului său gene- 
și a evidențiat hotărî- 
tuturor oamenilor mun. 
de a-și mobiliza tot e- 

e-

stabilite
XIII-lea

E-
P.C.R., 

Comite- 
Bucu-

cele 
aspi- 
cărui 

faptă, 
cu

Și 
su-

!

rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat, ce și-a dedicat 
întreaga viață și activitate 
slujirii intereselor funda
mentale ale partidului 
poporului, împlinirii
premelor idealuri de drep
tate. libertate, indepen
dență, bunăstare, progres 
și pace ale întregii națiuni.

Asemeni tuturor fiilor 
patriei, sîntem încredin
țați că propunerea ca tova- , 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
marele făurar al noului 
destin socialist al țării, să 
candideze în alegerile pen
tru cel mai înalt organ al 
puterii de stat, reprezintă 
opțiunea politică funda
mentală a întregului po
por, care și-a găsit o stră
lucită confirmare la Con
gresul al XIII-lea al parti-' 
dului. în memorabilul act 
al realegerii ctitorului 
României socialiste în su
prema funcție de secretar 
general al partidului, iâr 
la Congresul al III-lea al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, în func
ția de președinte al celui 
mai cuprinzător organism 
politic și democratic 
societății noastre.

Avem astăzi încă 
prilej minunat pentru 
ne îndrepta gîndurile 
simțămintele de caldă 
țuire ce ne leagă de 
cel mai ilustru al poporu
lui, al cărui nume repre
zintă simbolul a tot ceea 
ce dorim și ne.am propus 
să înfăptuim mai măreț 
și mai ftumos, cu demni
tate și cutezanță, pe dru
mul ales pentru 
viitorului luminos al țării, 
pentru a exprima, împreu
nă cu toți fiii României 
socialiste, Cel mai profund 
omagiu secretarului gene
ral al partidului pentru tot 
ceea ce a făcut și face 
spre binele și fericirea 
națiunii noastre, pentru 
triumful cauzei socialismu
lui și păcii în întreaga lu
me.

Izvorîtă din adîncul ini-' 
milor și cugetelor noastre, 
din convingerea nestrămu
tată că prezența pe mai 
departe a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului și a țării 
reprezintă chezășia mer
sului nostru neabătut spre 
noi culmi de progres și 
civilizație, a înfăptuirii e- 
xemplare a hotărîrilor is
torice ale celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului, 
propunerea pe care, cu a- 
dîncă emoție și recunoș- 
rtieiîtelbr'Ti^'’"’" în aceas- 
dragoste și ce] 
respect față ' adlnc

ai e intruchj-

al

un 
a 
și 

pre- 
fiul

făurirea

F I L V j.
! . PETROSArM - -

• lembrie: K „ 77 7 No- 
nirea- r~
Pa'-în8uir EaPereo«ale;

Rome° Ju_

c
lembrie; 1VI • —

ANINOASA- rnt -........
rea Pe front Int°arce- 

VULCAN ’
\orpilorii.
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Viaductul. Cul‘ural 

URICANI: Rîsni
Pe cărare U1

pează cu strălucii e 
mai înalte virtuți și 
rații -ale noastre, a 
activitate, operă și 
identificate pe deplin 
vocația constructivă și op
țiunile fundamentale ale 
națiunii, pun cu putere în 
lumină trăinicia concepției 
revoluționare, profund o- 
riginale, pe care secreta
rul general al partidului a 
așezat-o la baza întregului 
proces de edificare a noii 
societăți socialiste, 
și capacitatea 
ale eminentului 
tor de partid și de 
care, devenind — prin tot 
ceea ce a întreprins și în
treprinde — exponentul 
cel mai autorizat al popo
rului său, s_a impus, tot
odată, în conștiința între
gii omeniri ca o proemi
nentă personalitate a vie
ții politice contemporane, 
ilustru militant al mișcării 
comuniste și muncitorești 
internaționale, revoluțio
nar consecvent și luptător 
neobosit pentru făurirea 
unei lumi mai bune 
mai drepte pe 
noastră.

Exprimindu-ne 
satisfacție și 
gratitudine față de inesti
mabila contribuție pe care 
tovarășul Nicol 
Ceaușescu a adus-o și 
aduce la elaborarea 
transpunerea în viață

Și 
se 

de- 
crește 

trai 
al ce-

Și

forța 
creatoare 
conducă- 

stat

Și 
planeta •

deplina 
nețărmurita

a e 
o 

Și 
a 

politicii profund științifice 
a partidului si statului, sîn
tem mîndri că în anii ce 
au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, ca
re a inaugurat o epocă lu
minoasă, de profunde trans
formări revoluționare în 
viața partidului și a țării, 
poporul nostru a înscris 
în hronicul de aur al isto
riei naționale o pagină de 
glorie și măreție fără egal 
de-a lungul întregii exis
tențe multimilenare a pa
triei.

împreună cu întregul 
popor, oamenii muncii din 
Capitală dau o înaltă a- 
preciere rolului determi
nant, meriteloi' excepțio
nale ce revin tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în im
primarea, în toate dome
niile, a spiritului revolu
ționar, profund 
care a catalizat 
și forța creatoare ale na
țiunii, reflectîndu-se cu 
vigoare și definind dimen
siunile strălucite ale epo
cii, care, numită pe drept 
cuvînt „Epoca Ceaușescu", 
înscrie cu glorie, pe fron
tispiciul său, mari ctitorii, 
între care Canalul Dună
re — Marea Neagră, siste
mul național de irigații, 
metroul, noul centru poli- 
tico_administrativ al Capi- 
său strateg. sub < ??
conducere - rU1 ' ■ - Cle clareazătoare și 

-a se dezvoltă ar- 
reoncmia națională,

înțeleaptă
monios

20,25 La urea ți
—- Luceafărul- !l,Iui național

tarea j-
I

iese

înnoitor, 
energiile

României" 
ă ușoară.

20’50 teatru TV (C) R 
TVde foc- Premie? 

21,50 Te,e^‘-nai (pc).

activitatea ne- 
care tovară- 

Ceaușescu o 
pentru trans- 

viață a politi- 
clarvăzătoare

înfloresc necontenit învă- 
țămîntul, știința, arta 
cultura, se lărgește 
adîncește permanent 
mocrația socialistă, 
continuu nivelul de 
material și spiritual 
lor ce muncesc.

O afirmare elocventă a 
modului magistral în care 
gîndirea și acțiunea revo
luționară ale secretarului 
general al partidului ex
primă adeziunea fierbinte, 
voința nestrămutată și ho- 
tărîrea fermă ale întregu
lui popor de a milita strîns 
unit în jurul partidului, 
pentru realizarea aspirați
ilor sale celor mai înalte, 
o reprezintă 
obosită pe 
șui Nicolae 
desfășoară 
punerea în 
cii externe
a partidului și statului nos
tru, pătrunsă de adîncă res
ponsabilitate față de des
tinele patriei și ale între
gii omeniri, preocuparea 
constantă și inițiativele de 
largă rezonanță în viață 
internațională, apreciate 
pe toate meridianele ca o 
contribuție deosebită la 
soluționarea constructivă 
a marilor probleme 
contemporaneității, la 
făptuirea dezarmării, 
curității și conlucrării 
gale între națiuni, la apă
rarea dreptului fundamen
tal al oamenilor de pretu
tindeni — dreptul la viață, 
pentru asigurarea indepen
denței și bunăstării popoa
relor, a păcii, progresului 
și colaborării în lume.

Cu sufletele vibrtnd de 
nemărginită bucurie și sa
tisfacție față de izbînzile 
înregistrate pe drumul e_ 
roic străbătut pînă acum 
de poporul nostru, cu ini
mile pline de încredere în 
perspectivele viitorului lu
minos pe care-1 făurim sub 
conducerea înțeleaptă a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, strălucit prefi
gurate de. documentele 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, noi, cei ce trăim 
și muncim în Capitala pa
triei, folosim acest prilej 
pentru a exprima deplina 
recunoștință și gratitudine 
iubitului nostru conducă
tor pentru stăruința șl 
căldura cu care sprijină șl 
îndrumă zi de zi întreaga 
noastră activitate, pentru 
indicațiile și orientările 
prețioase pe care ni le dă 
în vederea perfecționării 
necontenite a acesteia, pen
tru grija constantă ce o 
poartă dezvoltării econo- 
mico-sociale a municipiu
lui București și îmbunătă
țirii condițiilor de -muncă 
și viață ale tuturor locui
torilor săi.
'■indu-i atributele' 
oraș înfloritor demn . nU1 
r>°ca pe care ' x™1.’ de e-
flectate și jn p. trai,T>. re- 

electorală ClrcUmserio-

ale 
în- 
se_ 
e-

August", sînt indisolubil 
legate de numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
prin a cărui grijă statorni
că față de clasa muncitoa
re, față de toți cetățenii 
patriei, această zonă a o_ 
lașului este astăzi unul 
dintre cele mai frumoase 
cartiere, în care, alături 
de mari întreprinderi, se 
înalță numeroase ansam
bluri de locuințe, școli, 
magazine, spitale, s-a con
struit metroul, precum și 
alte obiective social-cultu- 
rale. Cetățenii Capitalei, 
locuitorii acestei circum
scripții electorale aduc ce
le mai vii mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pentru consecvența cu 
care acționează în vederea 
perfecționării și adîncirii 
continue a democratismu
lui orînduirii noastre, pen
tru modul magistral în 
care se preocupă de cu
noașterea și soluționarea 
problemelor oamenilor 
muncii, de creștere necon
tenită a calității vieții ce
lor ce muncesc.

Propunînd candidatura, 
în Circumscripția electora
lă nr. 1 „23 August" pen
tru Marea Adunare Națio
nală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu —, conducătorul 
iubit și stimat al partidu
lui și statului nostru — ne 
angajăm, cu solemn legă- 
mînt, să nu precupețim 
nici un efort, să facem to
tul pentru a înfăptui în 
mod exemplar sarcinile 
de plan pe acest an și De 
întregul cincinal, pentru a 
da viață istoricelor docu
mente programatice adop
tate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, a hotă- 
rîrilor celui de-al III-dea 
Congres al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, în care regăsim 
prefigurate cu strălucire 
aspirațiile noastre cele mai 
înalte de progres, pace 
bunăstare.

Cu
vom 
ceea 
notia 
a patriei, grandioasele pro
iecte de înflorire multila
terală a Capitalei și a în
tregii țări, elaborate cu 
contribuția determinantă, 
decisivă a secretarului ge
neral al 
nem, din 
didatura, 
legislativ 
a iubitului 
nostru conducător, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

In continuare au luat cu- 
vîntul Ion Petre, directo
rul tehnic al întreprinderii 
,.23 August", Mihalache Ni- 
culescu, .secretarul Comi
tetului de partid de la în
treprinderea de mașini, u- 
tiLaip_șj agregate — Bucu- 
stanța DmnitreȚcu^
‘a™ ^aniza ieSiCU: secre- 
de la Liceul Tu d\ partid 
«-fizică nr oe ”laternati_ 
vram, Erou ' a' ^arian A" u a] Muncii So-

Și

ferma convingere că 
înfăptui neabătut tot 
ce ne.am propus în 
etapă de dezvoltare

partidului, susți- 
toată inima, can- 
pentru forumul 

al țării, 
și stimatului

4 .... ......... . ^M,Ca publicit‘’‘e

central, cartier r°^>andate'

gaze, Uber’ ir t cai'a,T>idă,

cialiste de la întreprinderea 
„23 August", George Cojo- 
caru, directorul Institutu
lui de proiectări pentru in
dustria ușoară. Ion lancu, 
prim-secretar al Comitetu
lui U.T.C. al sectorului 
3, dr. Constantin Gorgos, 
directorul policlinicii 
versitare „Titan", 
Păduraru, președinta 
initetului de femei al secto
rului 3, Aurel Sandu, di
rectorul Institutului de cer
cetări științifice și ingine
rie tehnologică — Titan, 
Vasile Cristea, președintele 
Comitetului sindicatului 
oamenilor muncii din în
treprinderea ..23 August".

Prin vii aplauze și pu
ternice urale, miile de 
participanți la adunarea 
cetățenească și-au mani
festat bucuria și aprobarea 
deplină față de propunerea 
ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste, să candideze în 
circumscripția electorală 
nr. 1 „23 August" în ale
gerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

Toți cei prezenți au a- 
probat ca o delegație con
dusă de tovarășul Gheor
ghe Pană să prezinte tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
declarația de acceptare a 
candidaturii.

Cu inimile pline de ne
țărmurită bucurie, animați 
de cele mai alese senti
mente de dragoste, înaltă 
recunoștință și profund 
respect, participanții la 
marea adunare cetățeneas
că au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o scri
soare prin care îl roagă 
să accepte propunerea de 
a fi candidat al- Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste în Circumscripția 
electorală nr. 1, „23 Au
gust", în alegerile de de
putați în Marea Adunare 
Națională.

Adunarea a luat sfîrșit 
într-o atmosferă de 
ternică vibrație 
că, marcată de 
satisfacția celor 
care scandau cu 
„Ceaușescu — 
„Ceaușescu și 
„Stima noastră 
— Ceaușescu — 
„Ceaușescu candidat 
tru al țării 
„Ceaușescu 
Participanții 
acest prilej, 
timentelor de adîncă 
mă și prețuire față 
partid, față de - secretarul

Prestigiu^ patriei Cre?teni 
SOCia^te în lume.
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Sport • Sport * Sport » Spo
La clubul „Jiul" se învata, în sfîrsit, 

„abecedarul" fotbalului modern
Cronica muntelui

• Interlocutor — MARCEL GOLGOȚIU, coor
donatorul centrului de copii și juniori de la clubul 
„Jiul", 
tineret 
noasa. 
trat cu 
fotbal actualilor divizionari A Mircea Popa, 
rescu, Bcnone Popescu, 
susținători ai necesității 
„Jiului".

A jucat, în „vremea" sa, fotbal la echipa de 
a „Jiului", Minerul Paroșeni, Minerul Ani- 
Atunci se „juca fotbal" din plăcere. Inzes- 
har pedagogic, a îndrumat primii pași in 

Fio. 
Este unul dintre acerbii 

unei pepiniere proprii a

— Așadar, Marcel Gol- 
goțiu, să începem cu isto
ria...

— De 20—25 de ani se 
tot discută despre pregăti
rea copiilor și juniorilor. 
„Focuri de paie" au fost. 
S-a lucrat sporadic, mai 
ales în vacanțele de vară, 
după care rămînea doar... 
ideea. Abia anul trecut, în 
vară, s_a hotărît înființarea 
centrului. Am trecut prin- 
tr.un proces serios de se
lecție. Pînă acum, selecția 
se făcea dintre juniorii de 
pe la echipele din 
jucători care nu reușeau 
să se integreze.

— Care este sistemul 
organizare a centrului ?

— Pe lingă echipele 
tineret și republicană 
juniori, am format 3 
chipe de juniori III (15—
16 ani) și juniori II (16—
17 ani). Teamurile au fost 
integrate în competițiile 
județene, pe lîngă echipe
le „Preparatorul" Petrila, 
„Minerul" Aninoasa și CFR 
Petroșani. Am considerat 
și consider important ro
lul competițiilor în pre
gătirea viitorilor fotbaliști. 
S-au asigurat cadrele 
cesare (doi profesori 
specialitatea fotbal — 
dor Trifa și Ionel 
antrenorii Mihai 
Romulus Leca și 
Buză). De asemenea, avem 
în pregătire 6 grupe de

Vale, 
să

ne- 
cu 

Teo- 
Grecu,

Marian, 
Aurel

copii. Dacă-î adăugăm ce
lor peste 100 de juniori 
legitimați, se poate deduce 
că avem serios de lucru. Zi 
de zi, facem selecții, um
blăm prin școli pentru 
pistarea și recrutarea 
lentelor.

— Baza materială, 
condiții ?

— Dispunem de un 
ren „de iarbă" un altul 
este în pregătire. Tot în 
pregătire sînt trei terenuri 
de zgură. Materiale 
practică sportivă 
Toate grupele de 
(75 de copii) au beneficiat 
de o pregătire centraliza-

de- 
ta-

alte

te-

de 
există, 
juniori

tă în tabăra de Ia Geoa- 
giu-băi. A fost instructiv 
pentru toți participanții.

— Cum se face pregăti
rea ?

— Fotbalul a evoluat. Nu 
mai este de ajuns 
talentul. Este nevoie 
viteză, tehnică, forță 
mai ales, gîndire. S-a dus 
vremea „mingicarilor" ! A- 
vem program de pregătire 
și dimineața și după-amia- 
ză. Pregătiri la un înalt 
nivel, de fapt la nivelul 
cerințelor fotbalului mo
dern: 4—5 antrenamente
pe săptămîna, la fiecare 
grupă, vizite medicale pe
riodice, teste de pregătire 
fizică. Toate acestea nu 
sînt, cum s-ar putea ve
dea „din afară" o simplă... 
distracție.

— Pe cine puteți eviden
ția ?

— Sînt mulți care „sal
tă". In afară de Henzel, 
Ghițan (șanse de promo
vare la echipa mare,

doar 
de
Și,

Zvon de

vadă
Cu

lecționat în lotul național 
de juniori), Timofte, Po- 
povici, Crețu, Cămărășan, 
Dodu II, Ceacusta, Căldă- 
rar, Sardi sînt copii de vi
itor. Au crescut sub ochii 
noștri.

— Perspectiva ce oferă?
— Nu e o muncă ale că

rei rezultate să se 
„de azi, pe mîine".
sprijinul CMEFS, al școli
lor, intenționăm să organi
zăm o competiție națională 
rezervată grupelor de co
pii, aici la Petroșani. Și, 
ce-i mai important, în pers
pectivă, vrem să-i 
trăm pe acești copii, 
școlile există o colaborare, 
bună, ținem permanent le
gătura. Părinților le cerem 
să fie înțelegători. La cen
trul nostru copiii învață lu
cruri bune, se disciplinea
ză, se dezvoltă fizic, 
dezvoltă capacitatea 
gîndire.

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

păs-
Cu

își 
de

Duminică de dumini
că, pîrtia de schi din 
Paring este intens soli
citată de iubitorii aces- 

. tui sport.
[ Foto: Ioan CUZMAN

Duminică dimineața în 
Petroșani mercurul termo
metrelor înregistra o tem
peratură scăzută ’ 
22 de grade. Dar i 
senin. Iată de ce, i 
gerului, încă din 
ore ale dimineții, 
au îndrăgit 
rele drumeții montane s-au 
îndreptat spre cabanele din 
Paring, Straja sau Vîlcan. 
Cîteva mașini, printre car e 
și o autocarosată 
jată special pentru 
portul de personal, 
lesnit deplasarea 
roșilor turiști din 
centrală a autobuzelor pî
nă la instalația telescau- 
nului din Paring, 
turiști și-au format 
nuința de a urca 
munte fie pc drumul 
pe Maleia, fie pe cărările 
bătute de țăranii localnici 
zilnic pînă în apropierea 
cabanei Rusu.

Spre satisfacția celor ce

la minus 
cerul era 
în pofida 

primele 
, cei ce 

binefăcătoa-

antena- 
tranș

au în- 
nume- 
stația

Mulți 
obiș- 
spre 

de

primăvară
au Urcat la munte, previ
ziunile meteorologilor cu 
privire la o vreme insta-- 
bilă, cu ninsori temporare, 
nu s_au adeverit. Străbătînd. 
pe jos drumul către Pa— 
ring am constatat o creș
tere treptată a temperatu
rii, iar vîntul și-a > simțit 
ușor pre/ența doar în zo
nele de creastă. Cerul a 
fost senin, iar sus la mun
te s-a simțit din plin a— 
propierea primăverii. Mulți 
dintre schiorii și turiștii 
prezenți pe pîrtiile din 
Paring au avut de ales în
tre o zăpadă excelentă 
pentru schi și posibilitatea 
de a zăbovi la soare 
tru bronzarea fețelor, 
fost o zi splendidă, 
temperatură cu mult
ridicată în Paring decît jos 
pe văi, care a dovedit că, 
totuși, primăvara nu e de
parte.

pen-
A'
cu

mai

Să-fi faci nra sanie, dar s-o păstrezi și pentru... seniori• •• r

Livia Gheorghiță, nume 
care a figurat pînă la fi
nele anului trecut, în elita 
performanței sportive a 
Văii, continuă să fie stea 
de primă mărime a săniei 
românești. Fosta elevă a 
C.S.Ș. Petroșani, acum le
gitimată la A.S.A. Brașov, 
a dominat întrecerile ju
nioarelor și senioarelor la 
finalele campionatului 
publican desfășurate, 
genericul „Daciadei", 
săptămîna trecută, pe 
tia de la Sinaia, 
manșe la senioare, i 
care ultima cîștigată 
trei secunde diferență de 
ccechipiera sa Gabriela 
Ilaja, au avut același epi-

l re- 
sub 

în 
pîr- 
Trei 
între 

la

log — cea mai bună 
tuată, cu toată 
nefavorabilă (rafalele 
colului au depășit 
pe oră), a fost 
Gheorghiță. Timpii 
ambele competiții 
apropiați, fosta 
reprezentantă 
du-și astfel clasa, 
curător este faptul că 
aproape cinci secunde, 
sosit, pe poziția a cincea, 
la senioare, Dorina Crețu, 
acum legitimată la noua 
secție de sanie „Utilajul" 
Petroșani. Iată deci argu
mentele care să determine 
factorii de decizie pe linie 
de sport din municipiul 
nostru în buna conlucrare

si- 
vremea 

vis-
100 km 

Livia 
ei în 
au fost 
noastră

demonstrîn- 
Irnbu- 

la 
a

pentru asigurarea unui ca
dru propice secției de sa
nie „Utilajul". Ăvem ju
niori de excepție, bine 
pregătiți de prof. Stănescu, 
ei nu trebuie să ^.migreze" 
din Vale, să îmbogățească 
panopliile cu trofee ale 
tor cluburi din țară. De 
după dificila perioadă 
descoperire și finisare

ai
ce, 
de 
a 

talentelor alții să culeagă 
roadele muncii noastre ?

Ion VULPE
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FAZA DE MASA A 
CUPEI ZIARULUI 
„STEAGUL ROȘU 

LA SCHI

Viorel STRAUȚ

Pregătirile divizionarelor de fotbal din Vale

Returul campionatului de fotbal 
angajează combinata Minerul-Știința 
Vulcan de pe modesta poziție a VIII-a : 
15 6 3 6 29—20 15, la minus 1 în clasa
mentul adevărului, dar cu cea mai pro
lifică înaintare din seria a Xl-a a di
viziei C. Startul pregătirilor a fost luat 
la 15 ianuarie, continuînd între 22—31 
cu perioada de pregătire centra
lizată la cabana Rusu. La revenirea în 
Vulcan, starea terenurilor de fotbal a 
afectat însă desfășurarea partidelor de 
pregătire. Profesorul Adrian Coșoreanu, 
care formează, 
Cătuți, tandemul 
recent noutățile 
întreceri.

— Sînt puține 
lotul. Va evolua sub culorile 
fundașul central Maria, fost la Minerul 
Paroșeni. Pe lingă Văduva II și Izsak, 
au fost promovați alți doi juniori din 
pepiniera proprie; Osnaga și Hristea. 
Primul, un înaintaș incisiv, care poate 
juca însă și în apărare, celălalt, o ex
tremă cu apetit pentru joc tehnic, pa-

împreună cu Constantin 
tehnic, ne-a prezentat 

proximului sezon de

în ceea ce privește
noastre

sează bine; desigur nu vor fi folosiți în 
toate partidele, dar avem obligația să-i 
rodăm.

— Vă gîndiți desigur numai la com
binată.

— Pe lingă obligațiile echipei pe care 
o antrenăm, avem în vedere și echipa 
fanion a Văii, divizionara A — Jiul.

— Să revenim la ambițiile diviziona
rei C Minerul-Știința.

— Nu ne mulțumește actualul loc *} 
încercăm să recuperăm cit mai urgent 
acel minus 1, ne vom strădui să îmbu
nătățim spectacolul fotbalistic, fiindcă 
avem o echipă tehnică. Inchegînd 
„unsprezece" omogen, vizăm totodată 
cuparea unui loc in primii șase.

— Care este componența lotului 
preajma returului ?

— Olteanu, Bogheanu, Țibulea — 
laj, Frățilă, Greu, Maria, Văduva I, 
duva II, P. Mihai — Postelnicu, Ciorîia, 
Dordea, Ene Ciprian, Tănăsie, Breazu — 
Constantin. Mitrea, Barbu, Izsak, Osna- 
ga și Hristea.

Succese ale juniorilor și cadeților
• Debut cu dreptul 

luptătorilor de la Jiul 
trila, în campionatul 
publican al juniorilor 
— 18 ani), triunghiularul îevilor _lui ion eorte 
rnstică Marmahuc,

(48), Adrian Mereuță (51), 
Florin Văcăreanu (55), Ga
briel Țigăeriu (59), Lau- 
rentiu Palade (63), Iulian 
p êe' 
deți, este I> r iturlle din 
10 martie, ga ț-nă in_
VrleriUi?oîorhei (juniori), 
tilnm J» ț’o . a gaz.
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10L SSctoS 
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Tg.

Duminică, pe pîrtia de 
rs/s'
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