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„Sînt și voi fi întotdeauna alături de mineri, voi face totul ca 
programul de mecanizare și perfecționare a activității miniere, 
precum și de ridicare a bunăstării lor materiale și spirituale, să 
se împlinească în cele mai bune condiții".

NICOLAE CEAUSESCU

0 nouă și valoroasă prețuire 
a contribuției aduse la 

dezvoltarea prieteniei 
și colaborării între popoare 

® Telegrame ide felicitare adresate tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, cu prilejul conferirii 

înaltei distincții Ordinul „Lenin"Ca o înaltă apreciere a contribuției aduse Ia dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre popoarele' Republicii Socialiste România și Uniunii Sovietice, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, i-a fost înmînată din partea Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., înalta distincție Ordinul „Lenin".Văzînd în aceasta o nouă prețuire a contribuției aduse de secretarul general al partidului la dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoarele român și sovietic, între toate popoarele, lumii, oamenii muncii din Valea Jiului, își exprimă — prin intermediul telegramelor de felicitare — profunda lor bucurie și satisfacție, sentimentele de înaltă stimă si prețuire.
Din abatajele Lupeniului se înalță

umanul soare al certitudinilor socialiste

e înalță falnic, ca o repetabilă și totuși inefabilă me- a vieții, soarele în braziLu-
otaforămunți. Munți cusemeți, ca oamenii peniului, cu stîneile statornice în miezul fierbinte al pămîntului, așa cum statornici au rămas urmașii dacilor și romanilor la obîrșiile Jiului. Istoria lor se pierde dincolo de pînza amintirii, ei nu s-au dorit eroi, soarta i-a făcut însă, și-au lăsat ciopoarele de oi în seama bătrînilor și copiilor, oș- ■tenii Iui DeCebal, ai lui Litovoi, ai voievozilor știuți sau neștiuți, au a- pârat cu prețul vieții, dreptul urmașilor lor la un destin liber. Cind piatra și-a dezvăluit comorile, doinitorii Mioriței, înfrățiți în sudoare și durere, cu ortacii din Transilvania, sau

dincolo de fruntarii, âu învățat să scormonească măruntaiele muntelui. A- cum un secol, la Lupeni, a apărut meseria de miner. Cel ce o rotunjea din, întuneric de mină, și-a văzut însă înglodate drumurile spre fericire, o, din cîtă durere s-au întrupat kilometrii galeriilor ! Obidiți și zdrcn- țuiți, oamenii subteranului au învățat să gîndeas- că însă, soarele speranței, visul intr-o viață mai bună le-au luminat lupta necurmată. I-au îmbărbătat, le-au fost pildă comuniștii, steagul roșu, al luptei și jertfei revoluționare a înregimentat aspirațiile' tuturor. Atunci, în August ’29. dar și mai î- nainte și mai apoi, au căzut în luptă trupuri
Ion VULPE

(Continuare in pag. a 3-a)

Șefii de schimb Marin Badea și Iulian Moraru 
din brigada condusă de Gheorghe Toma, de la I.M. 
Lupeni, care execută puțul principal al minei — cea 
mai mare capacitate de .extracție în Valea Jiului 
în viitorii ani.

Foto : Ion LICIU

„Alături de întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, se arată în telegrama Comitetului municipal 
de partid, vă adresează mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde felicitări cu prilejul înmînării înaltei distincții conferite de Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.Meritele inegalabile în conducerea partidului și poporului nostru pe calea construirii celei mai demne și mai umane orînduiri, consecvența și fermitatea cu care susțineți lupta dreaptă pentru apărarea păcii, independenței șî suveranității tuturor popoarelor lumii, pentru afirmarea în relațiile dintre state a unei noi și cu adevărat echitabile ordini economice, și-au găsit încă o strălucita confirmare în înalta distincție ce vi s-a acordat dumneavoastră, personalitate de frunte a vieții politice mondiale contemporane. Oamenii muncii din Valea Jiului — rriineri, energeticieni, constructori, textiliști — vă încredințează că vor pune întreaga lor pricepere și energie în slujba înfăptuiri. exemplare a Programului partidului*.„Oamenii muncii de la 
întreprinderea minieră 
LuPeni în frunte cu comuniștii, au luat cunoștință cu deosebită satisfacție și profundă mîndrie patriotică, de faptul că v-a fost'

conferit de către Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Ordinul „Lenin“.Mindri că vă avem în fruntea partidului și a patriei, urmînd cu hotărîre pilda dumneavoastră de abnegație, noi, minerii din Lupeni vă asigurăm și de această dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea în mod exemplar a sarcinilor ce ni le-am asumat prin chemarea la întrecere adresată tuturor colectivelor de mineri din țară".„Acordarea acestei înalte distincții — se subliniază în telegrama colectivului de oameni ai muncii de la mina Petrila — constituie o nouă prețuire a prestigiului de care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă bucurați în întreaga lume. Răspunzînd la recentele hotărîri adoptate de conducerea partidului, colectivul minei Petrila vă raportează că în primele șapte luni ale anului 1979 a extras peste sarcinile de plan 30 000 tone de cărbune. Avem deplina convingere că avîndu-vă pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului și statului, țara noastră își va aduce o contribuție tot mai însemnată la promovarea principiilor noi de relații între popoarele lumii, pentru dezarmai- și pace*.
în intimpinarea celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării patriei 

tfe sub dominația fascistă

£
Experiența acumulată, pregătirea profesională 

temeinică, gîndirea creatoare activă — pregătes

Utilaje miniere 
livrate 

în termenRăspunzînd solicitărilor formulate de unitățile miniere Lupeni, Vulcan și Lonea, colectivul de oameni ai muncii de la Secția de stîlpi hidraulici Vulcan a livrat potrivit graficelor un lot de 850 de stîlpi tip „S.V.J.", la care se mai adaugă și o gamă variată de piese de schimb pentru susținerea mecanizată. A fost, de asemenea, furnizat minerilor de la Cîmpulung un lot de pompe de înaltă presiune. Contribuind din Plin la procesul de extracție a cărbunelui, oamenii muncii de aici au hotărît să producă utilaje de înaltă calitate 
și la timp, întîmpinînd mărețele evenimente ale anului, a 35-a aniversare a patriei și Congresul al KII-lea al partidului cu iioi și însemnate succese 
în muncă.

La Lupeni și Paroșeni 
cărbune peste plan

Stimulați puternic de 
noile măsuri privind majo
rarea retribuției, minerii 
de la întreprinderile minie
re Lupeni și Paroșeni au 
încheiat ziua de 3 august 
cu importante cantități de 
cărbune extras peste plan.

Cu un plus de 151 de to-

Plus 3000 tone 
indicatorilorHarnicul colectiv de preparatori de la Secția Petrila a I.P.C.V.J. a încheiat luna iulie cu un frumos succes — a reușit să depășească extragerea în cărbunele spălat pentru semicocs cu 1,2 la sută, procent ce se concretizează în 3000 de tone de cărbune recuperat pentru semi- cocs.S-au evidențiat echipa din secția spălare, condusă de Ștefan Hoțea,' și maiș- 

ne care se adaugă celor 
832, extrase de la începu
tul lunii august, mina Lu
peni se situează în fruntea 
întrecerii socialiste. Și mi
nerii din Paroșeni continuă 
să obțină rezultate bune, 

realizînd in 3 august un 
plus de 162 de tone.

prin depășirea 
de prepararetrii preparatori Petru Vin- țan și Viorel Rodeanu.Acest rezultat are la bază îmbunătățirile aduse prin executarea lucrărilor de amplificare la stația de hidrocicloane pentru cărbunele de 0,5 pînă la 3 mm, finalizîndu-se în a- ceastă lună partea de eliminare a apei. Aceste lucrări au fost realizate în- tr-un timp scurt de echipa de lăcătuși condusă de Ion Ciur.

Noi șî importante succese în folosi
eficienta a energiei electrice

Prevederile Programului—Directivă de cercetare și dezvoltare jn domeniul energiei pe perioada 1981—1990 și o- rientările principale pînă în anul 2000, măsurile stabilite prin Decretul Consiliului de Stat, recent dat publicității, sînt menite să răspundă unor deziderate izvorîte, îndeosebi, din necesitatea de a folosi cu chibzuință resursele energetice, de a pune capăt risipei, consumului irațional de energie în toate sferele de activitate. In mod firesc și colectivul de oameni ai muncii de la I.M, Petrila a luat măsurile necesare pentru reducerea și în continuare a consumului de energie electrică. Preocupați de a găsi noi surse de economisire a energiei electri

ce, termice și a combustibilului, minerii de la întreprinderea minieră Petrila au venit cu numeroase propuneri tehnice a căror aplicabilitate practică conduce la economisirea unor cantități însemnate de energie.S-a trecut la materializarea acestor sugestii. Pe suitorul central de aeraj a fost înlocuită rețeaua de aer comprimat, devenită la un moment dat necorespunzătoare, cu u- na nouă, mult mai economicoasă. Prin montarea acestei rețele au fost scoase din funcțiune patru compresoare de mare capacitate. Concret, a- ceasta înseamnă peste 35 000 kWh energie «- lectrică economisită zilnic, Acțiunea de înlocuire a ventilatoarelor pneumatice cu cele electro- 

pneumatice este în plină desfășurare. Avem deja înlocuite șase asemenea ventilatoare. Trecerea de la ventilatoarele clasice la cele modeme, electro- pneumatice, înseamnă o economie de 3 318 kWh pe fiecare consumator. Cert este că în viitorul apropiat, prin extinderea acestei metode la nivel de mină, vom economisi însemnate cantități de e- nergie electrică. Aș dori să mai menționez că 
prin redimensionarea tu
turor rețelelor de aer 
comprimat, economisim 
lunar încă 150 kWh. A 
fost scoasă din funcțiune 
definitiv, fără să afecte-

Aurel MARIȘ, 
inginer sef electromecanic 

I.M. Petrila

(Continuare în. pag. a 2-a)
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Adunări generale ale oamenilor muncii
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(Urmare din pag. I)
ze producția, o stație de 
compresor. Am mai putea menționa și alte acțiuni care reprezintă o primă etapă in lupta pentru e- vitarea risipei, pentru încadrarea riguroasă în normele de consum stabilit. In momentul de față 

avem toate' sectoarele con- 
torizate. Această oglindă fidelă a consumului de energie pe fiecare sector face ca problema reducerii consumurilor energetice să capete o importanță tot mai mare în realizarea producției nete, în creșterea beneficiilor întreprinderii. în 
Primul semestru al anu
lui în curs, producția ne
tă valorică a fost depăși
tă cu peste 10 500 000 lei, dovadă a faptului că oamenii muncii de la mina Petrila au muncit cu sîrg și responsabilitate. In 
prezent ne preocupă in
troducerea unui releu în 
circuitul de alimentare 
cu energie a fluxului de 
transport continuu cu co
vor de cauciuc. Aplicarea acestei metode la cele patru benzi' transportoare 
ar reduce zilnic consu
mul de energie cu cel 
puțin' 1400 kWh. Corelate cu alte măsuri aflate în . studiu (contorizarea xului de transport benzi) toate acestea monstrează că existăzerve considerabile de e- conomisire a energiei.

flu-pe de- re-

I 
I

înlocuirea 
discontinuu 
în flux de 

cu peste 50

Răspunzînd prompt și acționînd in spiritul prevederilor Decretului Consiliului de Stat, oamenii muncii din unitatea noastră caută noi soluții care să asigure un consum rațional de energie electrică, termică și combustibil. Perfecționarea continuă. a tehnologiilor de extracție —■ 
transportului 
cu transportul 
benzi a redus
la sută consumul de mo
torină — buna funcționare a utilajelor și instalațiilor în vederea opririlor accidentale, care conduc la risipa de energie, raționalizarea fluxurilor tehnologice de extracție, iată un teren vast în care va trebui să acționeze în viitor, conducerea întreprinderii, organizațiile de partid, consiliul . oamenilor muncii.
încă numeroase 
tăți de reducere 
derilor, a risipei 
gie electrică și 

care toate la un

IMPORTANT I
Personalul munci

tor din cadrul unită
ților din Valea Jiului 
subordonate Ministe
rului Minelor, Petro
lului și Geologiei be
neficiază in continua
re de tarif preferen
țial pentru plata con
sumului casnic de e- 
nergie electrică.

Există 
posibili- 
a pier

de encr- 
termică, 
loc

seamnă mai mult cărbu
ne extras cu un consum 
cît mai mic de energie e- 
lcctrică.Concomitent cu măsuri- rile tehnico-organizatori- ce ce le vom lua în continuare în privința folosirii judicioase a “fondului energetic, vom desfășura o intensă activitate politico-educativă de cunoaștere și de aplicare de către fiecare om al muncii a prevederilor progra- mului-directivă de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei, a Decretului Consiliului de Stat.Colectivul de oameni ajr> muncii de la mina Petrila este ferm hotârît să acționeze cu mai multă responsabilitate pentru a materializa cît mai cu- rînd posibil prevederile programului-directivă și ale Decretului Consiliului de Stat, conștient de' faptul că acționînd în a- cest mod, va da patriei cît mai mult cărbune?- cu .“. o reducere cit mai substanțială a cheltuielilor 

in- materiale.

Reducerea con
sumului casnic, o im
portantă sursă de 
economisire a ener
giei electrice.

• Specialiștii 
S.D.E.E. vă sfătuiesc:• Pentru citit, scris și învățat folosiți iluminatul local, lămpi de birou cu becuri de 15 wați care asigură un nivel de iluminare mai bun chiar de- eît iluminatul general cu lustre al camerei.• Un frigider „Fram", cu absorbție, consumă în medie 80-90 kWh pe lună pe cînd un frigider cu compresor nu < decît 25—30 kWh lași timp.• La un bloc nivelă consumul iluminatul din casa scării este de 1800 kWh pe lună, cu o valoare de 1280 de lei, sumă suportată de toti locatarii. DACA SE 

FOLOSESC AUTOMATE 
DE SCARA, CONSUMUL 
SE REDUCE CU 80 LA 
SUTA ȘI FIRESC, ȘI 
PLATA TOT CU 80 LA 
SUTA SE REDUCE.

kWh pe frigider consumă i în ace-cu zece pentru

Chibzuind mai bine, vom ii mai buni gospodariIn spiritul recentului stabili în cel Decret, membrii coopera- timp măsurile tivei „Unirea" din Petro- ganizarea șani și-au intensificat preocupările pe multiple planuri pentru reducerea consumului de energie e- lectrică. Noul Decret al Consiliului de Stat, care cele folosirea eficientă și rațională a energiei electrice, termice și gaze naturale, este cel mai bun îndemn de a folosi cît mai eficient fiecare „picătură" de energie.Decretul vizează direct și unitățile cooperatiste. Noi am luat deja măsuri pentru organizarea schimburilor în așa fel îneît să folosim din plin iluminatul natural. Am suprapus schimburile, iar acolo unde nu au avut loc a- semenea adaptări,

mai scurt pe plan gospodăresc. A- pentru or- van un electrician care suprapunerii se ocupă și cu evidenție-Din secții rea consumurilor tuturor secțiilor din cadrul coope-schimburilor.am ridicat toate reșouri- le sau alte instalații des- rativei și putem urmări tinate încălzirii încăperilor. Avem 'unități de frizerie, coafură care sesc apă caldă și întrucît dicioasă a energiei la Ionii primesc decît o dată cui său de muncă, Redu- pe săptămînă, folosesc cerea cu minimum 40 la pentru încălzirea apei re- sută a consumului față 
șourile. Vom analiza a- de 1978 înseamnă o per- ceastă situație, și vom manentă preocupare pen- stabili măsuri care să concure

astfel preocuparea fiecărui membru al coopera- folo- tivei pentru folosirea ju-
tru valorificarea tuturor la reducerea posibilităților de econo- consumului de energie în misire, o grijă sporită fa-aceste unități. La secțiile ță de avuția țării, carefoto vom înlocui becurile de fapt este avuția noas- de nitrafort de 500 de tră,wați, urmînd a le folosi numai în cazuri speciale. Actualele prevederi sînt un sprijin deosebit în orientarea strădaniilor noastre meșteșugărești

7 a tuturor.
Marta MICLEA, 
vicepreședintă a 

Cooperativei 
Unirea'
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„Lupeni ’29“

Expoziție omagială 
de filatelieIeri după-amiază,Ieri după-amiază, în holul Casei de cultură din Petroșani a fost inaugurată expoziția filatelică o- magială „Lupeni ’29". Organizată de filiala din județul Hunedoara a ciației filațeliștilor România, în cinstea minerului și ca un giu la împlinirea unei jumătăți de secol -de Ia greva minerilor de la Lupeni din august 1929, expoziția este structurată în două secțiuni tematice : minerit (cu exponate la Muzeul mineritului) și istoria patriei (în holul Casei de cultură).Expoziția cuprinde rodul pasiunii fîlateliștilor din București, județele Hunedoara, Alba, Timiș, Dolj, Gorj și cercul filatelic „Minerul" din Petroșani. Subiectele ilustrate cu timbre, întreguri poștale și maximafilie sînt expuse pe zeci de panouri și tratează teme interesante, cum sînt primele momente și organizații politice ale luptei revoluționare din România, luptele muncitorești din perioada 1929—1933, vechi atestări ale mineritu-

Aso- din Zilei oma-
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Cărbune mai mult, în 
condiții de consumuri 

energieAdunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la I.M. Lonea a prilejuit o analiză exigentă și optimistă, fundamentată obiectiv pe condițiile concrete, a rezervelor însemnate de care dispu- - ne colectivul, pentru creșterea producției de cărbune în semestrul II a.c., în condițiile în care consumul specific de energie pe tona de cărbune trebuie să scadă.După aprecierile critice la adresa activității • consiliului oamenilor muncii în semestrul I, cînd s-a înregistrat o nerealizare pe mină de 39 000 tone de cărbune, linul din veteranii minei Lonea, Aron Vasiu, maistru principal, adjunctul șefului sectorului V (singurul sector care a depășit sarcinile semestrului I cu a- proape 3000 tone de cărbune), s-a referit la perspectivă : „Este evidentă în ultimul timp concentrarea atenției noii conduceri tehnice spre problemele de bază ale producției — mecanizarea complexă — și, mai ales, urmărirea aplicării cu. consecvență a măsurilor stabilite pentru introducerea progresului tehnic în subteran". Prezen- . tind experiența brigăzii pe care o conduce — brigadă care a încheiat primul semestru ' al anului cu peste 12 000 tone de cărbune peste prevederi, cîștigînd astfel locul I al întrecerii „brigăzilor de producție și e- 
Ioan .Am mi- 
hiai

ducăție", — minerul 
Cojocariu, a spus : reușit să dotăm 
na cu complexe;adaptate la condițiile grele de zăcămînt în care lucrăm, și să realizăm lună de lună productivități de 10—11 tone pe post. Dar nu numai calitățile utilajului, ci și calitățile ortacilor din brigadă au contat în realizarea acestui salt. Ne-am însușit noua tehnologie. O bună parte din membrii brigăzii sînt poli-

A. HOFFMANdin popo- liber- drep- O nouă serie de elevi 
de Ia Liceul industrial 
Petroșani pe unul din 
șantierele tineretului: 
tipografia din Petro
șani.

lui pe pămîntyl patriei noastre, tradiții de muncă și de luptă în minerit, instituții de învățămînt și ocrotiri sociale din domeniul mineritului. Sînt evocate și subiecte lupta de veacuri a rului român pentru tate, independență, tate socială și socialism, momente semnificative din lupta pentru făurirea vieții noi, a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei.O interesantă atestare a importanței sociale și a nobleței muncii minerilor o constituie cele patru panouri cuprînzînd heraldica minieră, insigne și distincții acordate minerilor din mai multe țări ale lumii.Cu prilejul vernisajului expoziției au fost oferite filatefiștilor amatori un plic omagial obliterat, întreguri poștale și ■ maximafilie.Expoziția este deschisă zilnic, începînd de astăzi, între orele 9—12 și 16— _ 20 pînă în ziua de 12 au- ț gust a.c. ;
V. STRAUȚ :

I 
I
I

In această săptămână, la Liceul industrial din Petroșani a fost organizată o tabără destinată pregătirii tineretului pentru apărarea patriei. Au participat peste 200 de neri care ciul
ti- din liceele județului, se află în anul I, ci- 3, de pregătire. (T.S.)

★cadrul manifestări-înlor dedicate Zilei mineru-

lui, la Clubul sindicatelor din Lupeni s-a deschis ieri, o expoziție de pictură, sculptură și grafică, care cuprinde 38 de lucrări închinate muncii și vieții minerilor. Tot la Lupeni, în centrul civic al orașului s-a amenajat expoziția „Lupeniul fotografie". (.M.B.)
★„Slăvim astăzi minerul" este intitulat programul brigăzii artistice de la mina Dîlja, care a prezentat vineri un program

în

cultural-educativ în sala de apel. înființată de 8 ani, în această formație artistică (instruită de An- tohie Chiriac) activează muncitori talentați cum sînt Constantin Tulugea, Brună Micluț, Ileana Bo- di, Ana Busuioc, prezen- tînd minerilor rodul si un iiIeri, blului mes",
lor.

★în cadrul comercial la parterul
pa-

ansam- „Her- blocu- lui nou nr. 69, l.C.S.A. și A.P. Petroșani a deschis o nouă unitate de cofetă- rie-patiserie. Dotată cu

calificați, disciplina este fermă, iar încrederea oamenilor în utilaje, deplină. Faptul că al doilea abataj dotat cu complex funcționează deja în sectorul nostru, iar un al treilea intra în funcțiune în ceasta lună, ne dă vingerea că sarcinile creștere a cărbune cuperarea întrutotul
Iosif Clamba, șef de

gadă (brigada pe care o conduce a extras în plus, în semestrul I, peste 5000 tone cărbune, ocupînd locul I al întrecerii „brigăzilor înaltei productivități"), 
Dumitru Costinaș, Nieolae 
Golea și Andrei Antal, de asemenea șefi de brigadă, șeful de 
Anghel Ștefănescu, trii Aurel Resiga și 
Bolog, șefii de 
Grigore Grăjdan 
Robu, inginerul I’eier, directorul dorii, au pus în noi posibilități, au propus noi măsuri concrete menite să : conducă la perfecționarea stilului de muncă al consiliului oamenilor muncii, la perfecționarea organizării activității productive. Odată cu ceilalți vorbitori, ing. loan Kulc- sar, energeticianul șef al minei, a subliniat perspectivele favorabile pe care mecanizarea intensă, împreună cu măsurile de bună gospodărire a energiei electrice, le vor avea asupra creșterii eficienței muncii colectivului, creșterii nivelului de -bunăstare 

al minerilor — în concor
danță cu noile măsuri de 
sporire a retribuției.Propunerile exprimate au vizat, de asemenea, a- doptarea de măsuri concrete pentru ca toate brigăzile să-șL realizeze propriile sarcini — în primul semestru, mai puțin de jumătate din numărul brigăzilor au reușit să se înscrie în exigențele acestui deziderat —, astfel îneît utilajele consumatoare de energie să fie încărcate în ' grad înalt, să se reducă consumul specific de ener- » gie electrică. La adresa conducerii întreprinderii, a conducerilor sectoarelor s-a exprimat cerința de a lărgi continuu linia de front activă, de a dezvolta capacitățile de producție prezente șî viitoare, prin realizarea planului Ia lucrările de pregătiri și deschideri, o parte din ele fiind mult întîrziate față de prevederi.

producției precum și minusului realizabile".
va 
a- con- de de re- sînt

bri-

echipă maiș^sectoare și Ștefan 
Gheorghe întreprin- evîdență,

Foto : I. LICIU

mobilier modern și cu laborator propriu, noua unitate oferă consumatorilor o gamă bogată de produse de patiserie calde și reci, dulciuri, cafea filtru și sucuri. Expoziția de produse proprii organizată la deschiderea unității ca și aspectul o comercial general, bucurat de o buni ciere în rîndurQe

I 
I 
I

I 
I

lor cumpărători. (T.VJ
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(Urmare din pac. 1)măcinate de boală și mizerie, de gloanțele și închisorile exploatatorilor, dar voința lor n-a fost înfrîntă.Au căzut Vasile Golcea, loan Vulpe, Gavrilă Vitoș, Mihai Fiîlop, Maxim Toma, Alexandru Negreanu, ceilalți pînă la 22. Cei scăpați de oarba soartă a glonțului, au fost schingiuiți în închisorile jandarmeriei burghezo-moșierești.
t

upta le-a fost însă încununată de do- bîndirea libertății naționale și sociale. Apoi, în cei 35 de ani ai revoluției socialiste, detașamentul minerilor din Valea Jiuluia fost mereu în primele 
răniri.— Nu aveam în singe meseria de general sau ministru, își aduce aminte de acei ani, generalul maior 
în rezervă Wiliam Szuder.Eram miner la Lupeni. Partidul ne-a învățat să a- părăm cuceririle revoluționare ale poporului, noi cei ce făuream toate bunurile materiale și spirituale ale societății am fost chemați să ne pronunțăm asupra destinului nostru. Și acest destin nu putea fi deeît socialismul. Pentru cauza sa își dăruiseră viața atiția mineri, comuniști și fără de partid de la Lupeni.— Naționalizarea, ne spunea într-o dimineață de vară, comunistul cu stagiu în ilegalitate Aron C'ristea, noi muncitorii am făcut-o, •la îndemnul partidului. Dintre noi s-au ales conducătorii marilor unități economice. Și, deși ne era greu, am învățat să conducem. Cum puteam să nu prețuim munca noastră ? x.
M

unca noastră, muncă entuziastă pentru înflorirea patriei. Răsuna Valea de îndemnurile pentru mai mult cărbune. Cărbune mai .mult însenina mai mult țiței, mai multă lumină, mai multe tractoare, mai mult grîu. In anii de început ai socialismului, blazonul minerilor era sărac, pe el figurau doar lopata aceea în formă de inimă și bătăturile palmelor. Ion Girea, șef de brigadă de 20 de ani, dialoghează, peste ani, cu colegul său mai tînăr, Constantin Preoteasa.Roaba, rîznuța, apoi va- gonetul, lopata erau la modă, chiar și în ’o6. Din ’72, apoi din ’77, a început, mai serios, mecanizarea. A-, cum, brigăzile din sectorul III, conduse de Gheorghe Belei, Constantin Preoteasa și de mine pregătesc introducerea complexelor.Gheorghe Toma, vrednic forhaier, care a ucenicit la școala celebrului Dio- nisie Bartha, a participat împreună cu frații săi Vasile și Aurel, cu ceilalți ortaci, la înălțarea a nouă puțuri de la Dîlja, Live- zeni, Aninoasa, Paroșeni, Bărbăteni și Lupeni. Înălțare e un fel de a zice, săparea unui puț înseamnă de fapt „o călătorie spre centrul pămîntului", un drum în piatră, altădată croit cu tîrnăcopul și ciocanul de abataj.— Cîteodată mă gîndesc 
ce mare e diferența dintre Gheorghe Toma, minerul 
de acum 22 de ani și cel 
de azi. Greiferul ne-a obli- gat-,să-i cunoaștem în a- mănunțime toate șuruburile, tehnica nouă ne-a deschis alte orizonturi. In- vățînd, am fost obligat să 

gîndesc altfel, să judec limpede, să aflu calea mai practică și ușoară pentru a realiza mai repede un lucru.
R

ăsfoiesc un caiet cu scoarțe ponosite, pe hîrtia îngălbenită recunosc scrisul lui Alexa 
Furdui, secretarul organizației de partid la sectorul IV. Va împlini în cu- rînd 36 de ani de cînd lucrează la mina Lupeni. Caietul cuprinde tabele cu cifre ordonate, date despre producția realizată în ulti- - mele două decenii. Este un fel de istorie comprimată a Lupeniului în metafora cifrei. „Cronicarul" ne traduce legenda tabelelor.

Lupcniui oferă, azi, imaginea unui oraș modern, prospe,.— In 1962 sectorul nostru, depășindu-și sarcinile de plan cu peste 47 000 tone cărbune, a realizat cu puțin mai mult deeît producția noastră de acum pe o jumătate de an. Consumam lemn mult — 37 me Ia mia de tone de cărbune. Acum 20 de ani aveam de realizat o productivitate de 3,3 tone pe post, în vreme ce ortacii lui l.upu- lescu, muncind la complex, au atins, în martie, 15,71 tone/post.Răsfoiesc, plin de respect, caietul ponosit. In el e cuprinsă epopeea muncii minerilor de la sectorul IV. Brigada lui Petre Constantin a scos la lumină, în, 1971, aproape 190000 de tone, și, de la an la an, mai mult. Intr-un singur cincinal, 1971—1975, din abatajul lor au plecat spre furnale sau termocentrale 996 179 tone. La fel au muncit ortacii lui Ion Solomon, ai lui Ion Mon- doca, Petre Kisfaludi, șef de brigadă și astăzi, care se întrecea cu Iosif Maco- vei la pregătiri, depășeau planul anual cu sute de metri cubi. Galeriile minei poartă și azi nume de vrednici mineri, cele „fost Onișor", adică săpate de oamenii lui Nicolae Onișor, sînt și astăzi ca bulevardele.înt clipe în viața u- nor oameni, care se profilează apoi cu proporții de simbol asupra destinelor lor. 17 iulie 1976 — proaspătul absolvent al Institutului de mine, Ion Gîf Deac, este repartizat să lucreze în același sce

tor . cu tatăl lui. șeful de brigadă și artificierul Vasile Gîf Deac. Opt luni au muncit împreună, apoi după 27 de ani de minerit bătrînul a rămas în pensie, lăsînd un înlocuitor de nădejde. Proiectată pe fondul evoluției mineritului românesc, această ștafetă marchează, la Lupeni, piatra de hotar între două etape distincte.— In decembrie ’76, încearcă o retrospectivă a- sistentul universitar Gîf 
Deac, care muncește în sectorul IV, la noi s-a introdus primul complex mecanizat. L-a luat în primire brigada lui Constantin Popa, care a obținut randamente record de pî- 

nă la 13 tone. In ’77 ortacii lui Sălăgean au primit complexul nr. 2, din aprilie ’78 s-ă impus, Ia al treilea complex, Constantin Lupulescu, de fapt brigada lui deține recordul — peste 25 000 tone cărbune in pluș la zi. Maistru Valentin 
Tofană, un tînăr ambițios, răspunde de complexul nr. 4, ăl cincilea îl au în grijă ortacii lui Teodor Bonealo.— Maistru la conducerea unei brigăzi?— Vizita secretarului general al partidului nostru, din toamna Iui 1977, a decis schimbarea radicală' a muncii minerilor. Recomandarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de mecanizare rapidă a lucrărilor miniere, pentru ușurarea muncii, remarca directorul tehnic, ing. Einerich Kovacs, dar și în scopul realizării unor producții sporite, a fost imediat tradusă ir? fapte la Lupeni. Cuvintele Minerului de Onoare al Văii Jiului „Minerul va 
deveni un tehnician capa
bil să stăpînească mașina, 
să știe să lucreze cu ea. 
Vom avea nu numai un mi
ner specialist, ci și un mi
ner tehnician, care trebuie 
să cunoască mașinile din 
dotare, să știe să le folo
sească cu randament înalt, 
să știe să le întrețină și să 
le repare atunci cînd este 
nevoie", au constituit programul de muncă al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la mina noastră. Complexele mecanizate, cu producții zilnice record, cu ran

damente mari, i-au obligat pe lucrătorii subteranului să se policalifice, să cunoască meseriile de lăcătuș, electrician, montor etc. Le-au impus să gîndească tehnic — acel miner tehnician este deja o realitate la Lupeni. S-au găsit soluții noi, un colectiv alcătuit din directorul adjunct electromecanic, ing. Titus Costache, șefii echi- ’pelor de lăcătuși Antoniu Duban și Dănilă Matei, e- lectricienii Iosif Bedo, Ștefan Tomas, maistrul Remus Kertes au făcut adaptări esențiale la transportoarele cu raclete, care permit au- toîntinderea lanțului la capul de întoarcere. S-a optimizat transportul pe ori

zontală și verticală, multe din inițiativele tehnice ale Lupeniului se conturează în premiere ale mineritului românesc.
A A ’canizarea inseam-Iwl nă așadar califica-“<“rea, policalificarea lucrătorilor mineri, introducerea continuă a unor utilaje noi cu randamente superioare. Minerii acceptă fără rezerve, în cincinalul afirmării revoluției științei și tehnicii, noile sq_- luții tehnologice, fiindcă, ușurîndu-le muncă, contribuie totodată la realizarea unor producții mai mari, în condițiile cînd cărbune- le devine combustibilul prioritar. Saltul tehnic a condus la mutații în conștiința oamenilor, personalitatea lor s-a structurat pe temeiuri multiple, în calitate de proprietari, producători și beneficiari ai bunurilor materiale, conștiința nevoii de cărbune i-a îndemnat să se dăruiască pe frontul muncii, să se mobilizeze plenar în întrecerea socialistă. Ce este oare mai semnificativ de- cît faptul că minerii Lupeniului au lansat chemarea la întrecere, în acest an jubiliar, de aniversare a luptelor revoluționare din 1929, către minerii din întreaga țară și sectorul IV a chemat la întrecere toate sectoarele miniere din Vale? Realizînd, încă din primele luni, cifra planificată — plus 12 000 tone de cărbune, ei și-au sporit, pe rînd angajamentele la 20 000, 25 000 și apoi la 

30 000 tone, iar acum și această cifră este depășită cu peste 20 000 tone. Să ne gîndim însă că munca în subteran nu-i „floare la u- reche". Dimpotrivă, tectonica stratelor provoacă multe necazuri, utilajele se mai defectează, aprovizionarea nu merge întotdeauna „ca pe roate". In această bătălie, însă, se plămădesc caractere, se călesc și se definesc conștiințe.f* iii și nepoții celor rcare s-au jertfit pentru libertate^ națională și socială, înfăptuiesc, astăzi, cu mult entuziasm, politica partidului, de construire a societății

Foto: Gh. OLTEANUsocialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. Cu lucidă maturitate politică se angajează să pună umărul pentru ca poporul nostru să-și poată înfăptui planurile îndrăznețe, să învingă greutățile pe care penuria energetică le-a declanșat pe Terra. Prin e- fortiil lor cotidian apropie mai repede orizonturile comuniste ale patriei. Angajarea lor, în numele fericirii și bunăstării familiilor lor, a întregului popor, își are argumente decisive în viață. îmi stă la îndemînă un exemplu, de la 1 august minerul specialist Constantin Lupulescu, beneficiind de cea de a doua etapă a majorării retribuțiilor, prin grija permanentă a partidului, va primi, în condițiile depășirii planului lunar cu 6 la sută, o retribuție de 8 803 lei pe lună... Comparația dintre Lupeniul a- nilor ’29 și cel de astăzi este imposibilă. Atunci, o e înalță falnic, ca o repetabilă și totuși inefa- bi)ă. melutora a vieții, soarele în munți. Va încălzi, cu razele sale binefăcătoare, blagoslovitul și statornicul nostru pămînt de la obîrșiile Jiului, va lumina calea celor care, în adîncurile Lupeniului, cu brațul și mintea, dăltuiesc umanul soare al certitudinilor noastre socialiste. Ei, Sălăgean, Petre Constantin, Toma, Gîrea, Matyus Laszlo, Grigore Korea, Bonealo, Constantin Nichita, loan Kacso, Iosif Turcaș, Ion Rotaru, Marin Vincze și ceilalți mulți, mulți ortaci ai lor. Urmași demni a lui Vasile Golcea, Hegedus, loan Vulpe, Dominic Șzigeti și ai celorlalți tovarăși ai lor, căzuți la datorie, pentru ca aici în vatra Cârpaților, viața minerilor să fie liberă si fericit?

pădure de cocioabe mizere, pe frontispiciul cărora soarta amară încrustase adînc grija zilei de mîine, astăzi o minunată perlă arhitectonică, alcătuită din cartiere ale confortului, cu zeci de blocuri zvelte și' amenajări social-culturale pe măsură. De fapt, o „a- ritmetică a fericirii" este imposibil de ținut. In fiecare lună apar noi blocuri, la fiecare retribuție, sute de familii își cumpără cele necesare gospodăriei. In a- cest cincinal so vor construi la Lupeni 1750 de a- partamente, în următorul cu 350 mai mult. Numai în anul trecut I.C.S. Mixt Lupeni a desfăcut către populație 614 frigidere, 326 mașini de spălat, 490 aparate de radio și 559 televizoare.Există o altă explicație, mult mai profundă, a muncii entuziaste a minerilor români, maghiari, germani și de alte naționalități din Lupeni. O sintetizează în cuvinte pline de miez locțiitorul secretarului comitetului de partid pe mină, 
Ion Predoșan :— Nu numai că urmează politica partidului, minerii Lupeniului sînt chemați s-o făurească cu mintea și brațele lor. Ce poate fi mai reprezentativ deeît faptul că minerul șef de brigadă Ion Sălăgean este vicepreședinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii? El duce în cel mai înalt for al muncitorilor din România cuvîntul ortacilor noștri. Maistrul Petre Constantin, Erou al Muncii Socialiste, este deputat în Marea Adunare Națională. Alți tovarăși de muncă de la mina noastră își îndeplinesc cu cinste mandatul în comitetele județean, municipal și orășenesc de partid, în consiliile populare, în organizațiile de tineret, de femei, ori sindicat etc. Ce este mai semnificativ deeît faptul că secretarul general al partidului, Minerul de o- noare al Văii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a acceptat invitația minerilor de a veni aici, în Vale să se sfătuiască cu ei ? Să le cunoască împlinirile, greutățile și gîndurile de viitor. Să ctitorim împreună drumul împlinirilor de mîine. Ce e mai semnificativ deeît faptul că organizațiile noastre de partid, toți oamenii muncii de la mina noastră dezbat, în a- ceste zile, Directivele Congresului al XII-lea al P.C.R., l'ăcînd • propuneri prețioase pentru dezvoltarea economică și socială a țării ? Dezbătînd viitorul patriei noastre socialiste, minerii Lupeniului își dau eu încredere girul lor pct liticii partidului, făuresc politica partidului, ilustrînd profundul democratism al societății noastre socialiste.
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Ministrul român al afacerilor externe a avut 
o întrevedere cu președintele Senatului francez

PARIS 4 (Agerpres). — Corespondență de la Cor- neliu Vlad : Ministrul a- iacerilor externe al Republicii S x'ialiste România, Ștefan Andrei, care se flă in vizită oficială Franța, a fost primit Palatul Luxembourg delain Poher, președintele Senatului francez.
a- în la

A-

Evocînd cu plăcere, în cursul întrevederii care a avut loc, vizitele pe care le-a întreprins în urmă cu cîțiva ani în România, primirea sa. de către .tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, președintele Senatului francez a rugat să se
Conferința Commonwealthulul

LUSAKA 4 (Agerpres). — Pârtie ipanții la Conferința la nivel înalt a statelor membre ale Common- wealthului. ale cărei lucrări se desfășoară la Lusaka. și-au concentrat din nou luările de cuvînt asupra situației din Africa Australă. îndeosebi a celei din. Rhodesia.Avertizînd asupra peri-

colului permanentizării actualei situații din Africa australă, ministrul rian de externe, Hennry Adefope, a arătat că, în eventualitatea în care dezbaterile nu vor conduce Ia degajarea unor soluții concrete pentru aceste probleme, Nigeria va considera actuala conferință a Common wealthul ui drept eșec.

nîge-

un
Crește șomajul în S.U.A.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — Rata șomajului s-a agravat în S.U.A. în iulie, atingînd 5,7 la sută din totalul forței de muncă, comparativ cu 5,6 la sută în iunie, s-a anunțat la Washington. Potrivit a- genției Reuter, oficialități- ■ le americane consideră că

în lunile următoare șomajul va crește constant în S.U.A., ajungînd la nivelul de 8,2 la sută. Această apreciere are în vedere faptul că, începînd din luna martie, se semnalează o accentuare a tendințelor recesioniste din economia americană.
.ratrtla ca de

DUPĂ CUM A ANUN
ȚAT POLIȚIA DIN 
FRANKFURT PE MAIN, in marele oraș vest-german ȘÎ-au pierdut viața de începutul acestui an, urmare a consumuluistupefiante, 28 de persoane, ceea ce echivalează cu numărul total aj victimelor drogurilor din acest oraș în întreg anul 1978.

FOSTUL DEPUTAT aI Mișcării Sociale Ttaliene — Dreapta Națională (partidul neofascist), Sandro Sac- cucci, a fost condamnat de un tribunal din orașul Latina la 12 ani închisoare după ce s-a dovedit că a fost complice la uciderea militantului comunist Luigi di Rosa. Tînărul comunist a fost împușcat cu focuri de pistol, la Sezze Romano,

în preajma alegerilor anul 1976. Cel de-al lea inculpat în acest ces, Pietro Allatta, a condamnat la 16 ani chisoare.
DETAȘAMENTELE 

TATORILOR pentru berarea națională arului Zimbabwe au scos din luptă, în primele luni ale acestui an, mercenari aparținînd' țelor regimului rasistla Salisbury, relevă un comunicat al Secretariatului pentru apărare al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (ZANU). Se preci-

din doi- 
pro- 
fost 
în-

LUP- eli- popo-cinci 1 900 for- de

transmită șefului statului român un călduros salut de prietenie, urări de sănătate și fericire, iar poporului român noi succese în opera de înflorire a patriei, prosperitate și progres.In cursul întrevederii a fost manifestată satisfacția pentru evoluția ascendentă a relațiilor româ- no-franceze pe plan politic, economic, tehnico- științific, cultural-artistic și în alte domenii.

Atnbasadorul României 
a fost primit de 

președintele Columbiei
BOGOTA 4 (Agerpres). — Președintele Republicii Columbia, Julio Cesar Tur- bay Ayala, l-a . primit pe Gheorghe Dobra, care și-a prezentat scrisorile de a- creditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar ai Republicii Socialiste ~ în Republic^Președintele Turbay Ayala plăcere vizita România, în

România Columbia. Julio Cesar a evocat cu efectuată calitate în de

președinte al Congresului Național Columbian, primirea sa de către președintele Nicolăe Ceausescu, și a exprimat sentimente de afecțiune față de România și de înaltă prețuire față de șeful statului român.în cadrul convorbirii care a urmat după ceremonia prezentării . scrisorilor de acreditare, au fost exprimate satisfacția pentru evoluția ascendentă a relațiilor româno-coiumbiene.
Agendă energetică internațională

Un nou combustibil
BELGRAD 4 (Agerpres). — Specialiștii iugoslavi de la Institutul de cercetări în domeniul motoarelor auto din localitatea Kopcr realizat cu succes combustibil lichid motoareleExperimentat pe rele de scuter, carburantul — un amestec de petrol, metanol și ulei — a dat rezultate bune. Se a-

preciază că, prin îmbuna-, tățirile care i se vor mai aduce, noul combustibil va putea concura, în con-
diții mult mai coase, cu cel utilizat momentul de față la toarele în doi timpi.

economi-în mo-

în doi
au un nou pentru timpi, motoa-

Alcool în loc de benzină

FILME
5 AUGUST

PETROȘANI — 7 
iembrie : Sfîrșitul împăratului din Taiga ; Re
publica : Aț patrulea sțol ; Unirea : A fost regăsită compania a 7-a ;

PETRILA : Animalul ;
LONEA : Ciocolatăcu alune.
ANINOASA: si cerșetor-;
LUPENI — Cultural: Dansul tobelor, seriile I și II ; Muncitoresc : Conspiratia tăcerii ;
URICANI: BrațeleAfroditei.

No-

Prinț

6 AUGUST

că 54 ve- au fost numeroase căi aprovi-
A-CU

ISRA-în purtăto- Departa- Hodding că gu- „regretă nu di-

zează, totodată, h'icule militare distruse și de comunicații și zionare întrerupte.
IN LEGĂTURĂ 

TACUL MILITAR
ELIAN desfășurat în noaptea de joi spre vineri sudul Libanului, rul de cuvînt al montului de Stat, Carter, a declarat vernul americanastfel de acțiuni care pot deeît să facă mai ficilă stabilirea păcii și a securității" în această regiune. El a adăugat că în cursul acestui atac, forțele israeliene au depășit linia de demarcație pe care se află amplasate forțele O.N.U.>
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DEL.11I 4 (Agerpres). — Ideea utilizării alcoolului drept combustibil pentru autovehicule, în amestec cu benzina prinde tot mai mult teren în India. Astfel, în vara aceasta un lot de mașini asamblate în India utilizează un amestec de 80 la sută benzină și

20 la sută alcool. Experimentele au durat trei luni și au fost conduse de „Indian OIL“ și de Institutul indian al petrolului, rezultatele cercetărilor considerate drept un pas către aplicarea program național de lizare a alcoolului carburant.
fiind prim unui uti- drept

Bicicleta..
COLOMBO 4 (Agerpres) — Guvernul Republicii Sr: Lanka a hotărît să importe 50 000 de biciclete pe care să le vîndă populației la prețuri scăzute, în vederea evitării• la mijloacele de transport în comun și consumului de carburanți.La Colombo s-a precizat

redivivus altevor
afluenței
reducerii

din sursă oficială, că 150 000 de biciclete fi importate în cursul a- cestui an.
Pentru economisirea de 

energie, guvernul srilankez 
a interzis, de asemenea, 
circulația autovehiculelor 
particulare duminica în
tre orele 8.00 și 14,00 în
cepînd de 4a 8 august.

O nouă categorie de pirați : hoții de petrol
BANGKOK 4 (Agerpres) — Criza petrolului a dus și la apariția unei noi categorii de pirați — „oiljack" (hoții de petrol), cum au fost porecliți pirații din largul coastelor tailandeze, care atacă mici tancuri petroliere pe care

le obligă să acosteze în largul unor mici insule. Acolo, conținutul tancurilor este pompat în rezervoare speciale. Autoritățile tailandeze au adoptat hotărîrea ca tancurile petroliere de' mic tonaj să fie însoțite de ambarcațiuni ale poliției.
SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cinci minute cu antrenorul Hicolae Bulbucau Popice Am ratat calificarea, dar am
aspiră
spre vîrfu! piramidei

Minerul Vulcan

lui Lonea, formație din campionatul județean : 6—4 și 6—0 în favoarea noastră. Urmează suita de de verificare,.din.

demonstrat că putem mai mult

. Cu unele intermitențe, ing. Nicolae Bulbucau este, alături de fostul său profesor Gh. Irimie, unul dintfe cei mai consecvenți întîlniri antrenori ai aceleiași echi- - Cupa de vară, pe de fotbal. Și aces^ început de sezon l-a prins la conducerea tehnică a divizionarei C, Minerul Vulcan. Iată ce ne-a spus :— Pornim la luptă fără Bălosu, dar au venitAchim, Olteanu și Văduva. Dintre numele noi îi amintesc pe Faur, Sântei (ambii de la Dacia Orăștie) Budușan, Zlate (Minerul Isupeni), Stafie (Șoimii Ta- rom București). ___ ,— Cum au debutat pre- — fundași, gătirile ?►— Normal. La început Vizita medicală, apoi perioada de pregătire fizică în vederea testelor. Primele „amicale" le-am disputat în compania Parîngu-

— Ce obiective v-ați pro- pus în acest campionat ?— Să nu ne mai chinuim în zona critică a retrogradării. Altfel spus, aspirăm la primele zece locuri ale clasamentului.— Cu ce lot demarați ?— Alături de fostul jucător Șarpe, pornim la drum cu Budușan, Oltea- nu, Constantin — portari, Văduva, Greu, Cătuți, Haiduc, Poldar, Olaru (junior) ;__ Zlate, Sântei,Frățilă, Arhip, Lakatos (j) — mijlocași, Bălan, Iacob, Faur, Stoenescu, Aruncu- teanu, Stafie — înaintași.
Sever NOIAN

Cu privire la activitatea echipei de popice de la „Vîscoza" Lupeni, am purtat o discuție cu antrenorul Iosif Lazăr. aflat la cîrma formației din anu! 1973 :
— Ce ne puteți spune 

despre echipa pe care 
"antrenați*? ‘— După o comportare bună la zonalele disputate în urmă cu cîteva săp- tămîni la Arad, unde am învins pe „Progresul" O- radea cu 2284 p.d. la 2203 p.d., am reușit să ajungem în finala pe țară a turneului de calificare pentru divizia A.

— Pentru a cîta oara ați 
ajuns Ia această fază ?— Este a doua reușită de acest fel. Prima a fost în 1975.

— Cum a fost acum? Du
pă cîte știm ați ocupat lo
cul patru la faza finală.•— N-a fost ușor, chiar - dacă am fost doar 6 echipe. Nu trebuie omis fap-

tul că. primele două clasate, „Textila" Timișoara și „Voința" Gherla sînt echipe ■ cu experiență în divizia A. Pentru fetele noastre a Fost greu să joace pe pistă de- plastic, cu instala-o' țle automată, fără a avea «jocuri „în fneioare". Cu toate : că nu au avut experiența acestor condiții de joc, fetele noastre s-au comportat onorabil.
— Lotuj reprezentante

lor noastre în această fi
nală ?— Eleonora Oiăreț — căpitanul echipei, Maria Mikhnic, Angela Vasile, Ioana Kadar, Margareta Szoke, Viorica Kocsiș, Maria Tudoran, Maria Negură.

— Care credeți că ar fi 
soluția ca in viitor echipa 
să salte în divizia A ?— Adevărul e că fete talentate avem. Din păcate situația acestui sport în județul nostru privează echipa de cîștigarea unei

experiențe. competitive. Faptul . că echipa noastră concurează în campionatul municipal alături de băieți, neavînd adversare, este sugestiv. Mai este celălalt aspect, al condițiilor de antrenament. Actuala sală nu corespunde cerințelor.
Alexandru TATAR
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Acțiunea arse- nal ; Republica : Cînd alături e un bărbat ; 
Unirea : Explozie marea Egee ;

PETR1LA : .
LONEA : Omul pe care nu trebuie să-l uităm ;
VULCAN: Sfîrșitulîmpăratului din Taiga ;
LUPENI — Cultural : A fost regăsită compania a 7-a ; Muncitoresc: Conspirația tăcerii ;
URICÂNI i. Brațele froditei.

TV

A-
5 AUGUSTGimnastica8,45 domiciliu. 9,00 Tot inte ! 9,25 Șoimii patriei.9.35 Film serial pentru copii : Săceata neagră. 

Episodul 12. 10,00 Via
ța satului. 11,45 Bucuri
ile muzicii. 12.30 De strajă patriei. 13,00 Te
lex. 13,05 Album duminical. 16,00 Telesport. 17,00 Emisiune dedicată minerilpr. 17,55 Film serial : Calvarul. Episodul 7. 18,45 Cei patru M. Producție a Studioului de film TV. Episodul 5: 
„Navele". 19,00 Telejurnal. 19,15 Permanenta redescoperire a României (VIII). 20.05 Film artistic : „Jucăria". Premieră TV, Producție a studiourilor franceze.21.35 Telejurnal. Sport.

6 AUGUST

la îna-

lim-
1001

16,00 Emisiune în ba maghiară. 18.50 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,15 Priorități in economie. Dosarul energiei. 19,30 P.C.R. — Arhitectul vieții noi (1). 19,55 Roman-foiieton : 
„Poldark" Eja><dul 24. 
20,50 Cadran mondial 
21,10 Cîntarea României. 
21,35 Telejurnal.
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Liceul de matematică 
fizică Petroșani

ANUNJÂ

Toți elevii, de pe raza municipiului, din 
profilul informatică și sanitar să fie prezenți 
la școală în ziua de 9 august, ora 10.

REDACȚ1A ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telctoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. SZa


