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înaltă cinstire muncii rodnice a minerilor
Adunarea festivă de la Petroșani

Ieri, la Casa de cultură 
din Petroșani a avut loc, 
într-o atmosferă caldă, 
sărbătorească. adunarea 
festivă consacrată Zilei 
minerului. Au fost prezenți 
reprezentanți ai tuturor 
întreprinderilor extractive, 
de preparare și de fabrica
ție a utilajelor pentru sub
teran, ai institutelor de 
cprcetare și proiectare, 
T J+tutului de mine și 
-îmbinatului minier Va
lea Jiului, ai altor unități 
economice și sociale din 
municipiu.

La adunare au luat 
narte tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, 
ministrul minelor, petro
lului și geologiei. Radu 
Bălan, prim-secretar al 
Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu

lar județean, Petru Fur- 
dui, președintele Uniunii 
sindicatelor pe ramura 
mine, petrol, geologie și 
energie electrică, Viorel 
Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R., pre
ședintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar municipal.

în cadrul adunării, to
varășul Dan Surulescu, 
directorul general al Com
binatului minier Valea 
Jiului, a prezentat bilan
țul realizărilor obținute 
de colectivele întreprinde
rilor carbonifere în întîm- 
pinarea măreței sărbători 
naționale — 23 August — 
și a Zilei minerului, a evi
dențiat unitățile, sectoare
le și brigăzile fruntașe în 
întrecerea socialistă, subli
niind grija deosebită a 
conducerii partidului și

El«s|toi*t mineresc 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general,

Reprezentanții colectivelor minerești 
din întreprinderile carbonifere ale Văii 
Jiului, din celelalte unități economice 
și sociale ale municipiului Petroșani, 
reuniți în adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi Zilei minerului, vă roagă, 
mult stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, Miner de Onoare al ță
rii. să primiți și cu acest prilej căldura 
inimilor și profundul nostru respect, 
sentimentele de dragoste și nețărmurită 
prețuire, adînca * recunoștință ce v-o 
poartă pentru grija deosebită și perina.

BUCUREȘTI
nentă pe care o acordați dezvoltării 
multilaterale a patriei, ridicării necon
tenite a nivelului de civilizație mate
rială și spirituală al tuturor oamenilor 
muncii, al întregului popor.
Minerii din Valea Jiului, din celelalte 

centre minerești hunedorene. alături 
de toți oamenii muncii din județul nos
tru trăiesc cu emoție și deplină satis
facție momentele memorabile ale întîl. 
nirilor cu dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, cind prin în
demnurile calde și indicațiile prețioase

(Continuare în pag. a 2-a)
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Aspect din timpul adunării festive de la Petroșani.OAMENI DIN LINIA INTII
Zi de sărbătoare. Săr

bătoarea unui detașa
ment reprezentativ al cla- 
S"i muncitoare din Româ
nia : minerii. A oameni
lor care zi de zi, co
boară in adîncimea pă
mîntului Și eliberează din 
chingi milenare diaman->, 
tele negre — focul fur
nalelor, puterea ce pu
ne in mișcare agregatele 
energetice ale industriei...

Minunați oameni, mi
nerii. De. la Lonea, pină 
la Cimpu lui Neag, ei se 
întrec zi de zi pentru a

extrage pentru patrie, 
pentru economia ei ' cit 
mai mult cărbune. Cine 
nu-i știe pe Gheorghe 
Scorpie și pe Ilie Amo- 
rărifei de la Uricani; pe 
Nicolae Oprea, loan Pin- 
te.can și Mihai Kovăcs 
din colectivul de, la Băr
băteni ; pe vestit ii mi
neri tehnicieni din aba
tajele mecanizate ale 
celei mai mari între
prinderi extractive din 
bazin, Lupeniul. — 
Teodor Boncalo, Constan
tin Popa, Eugen Vladar,

Matyus Laszlo; pe pro
motorii tehnologiilor noi 
de la mina model Paro
șeni — Titu Teacenco, 
Nicolae Andrașic, Fran- 
cisc Fazakas; pe frontaliș- 
tii și „camcriștii" de la 
Vulcan, pe Francisc Ne
meș, Alexandru Gaboș 
și Alexandru Mathe de 
la Aninoasa, Petru Seră- 
deanu, Aftonie Cost ea. 
Mircea Secrieru de la 
Livezeni, Petru Carp și 
Zollan Farago de la Dîl- 
ja. Constantin Alexa, Va- 
sile Glișcă, Ludovic Fii-

FAPTE DE MUNCĂ, 
DE VREDNICIE

!• O știre din cele mal 
proaspete raportate de 
Ziua minerului: MINERIT, 
INGINERII ȘI TEHNI
CIENII I.M. LUPENI AU 
EXTRAS PESTE PREVE
DERI. DE LA ÎNCEPU
TUL ANULUI PESTE 
50 000 TONE DE CĂR
BUNE COCSIFICABIL. 
Acest remarcabil succes 
constituie cel mai auten
tic mod de cinstire mun
citorească a Zilei mineru
lui și marii Sărbători 
naționale de la 23 Au
gust.

© De ziua lor, minerii 
din Bărbăteni. colectiv tt- 
■năr dar afirmat plenar în 
strădania rodnică de a da 
țării cit mai mult căr
bune, cu un prestigiu te
meinic conferit de faptele 
vrednice obținute în în
trecerea minerilor Văii 
Jiului și ai întregii țări, 
raportează depășirea pre
vederilor fizice la zi. de 
la începutul anului, cu 
22 000 tone de cărbune 
cocsificabil.
(Continuare in pag. a 3 a)

Omagiem abnegația 
si bărbăția celor din adîncuri > »

Ziua minerului, sărbă
toare a clasei noastre 
muncitoare, încorporează 
în semnificațiile ei î- 
nalta prețuire de care 
se bucură în țara noas
tră oamenii muncii cu 
vocația supunerii forțe
lor oarbe ale adîncului 
pămîntului voinței și cu
rajului lop, a învingerii 
durității rocilor prin 
muncă, dîrză, tenacitate 
și hărnicie, a scoaterii 
la lumina zilei a bogă
țiilor subsolului. Este 
ziua în care, admirînd 
munca bărbătească, pli
nă de curaj și cutezan
ță a acestor minunați 
bărbați afiați in

linie a industriei grele 
românești, ne îndrepi- 
tăm un gînd de fierbin
te recunoștință față de 
mineri. Da, o înaltă și 
meritată recunoștință 
căci cu brațele lor oțe- 
lite, minuind complexe 
mecanizate, combine, fo
reze și alte utilaje mo
derne care le ușurează 
munca și conferă pro
fesiei lor titlul de mi- 
ner-tehnician, ei smulg 
pămîntului aurul și ar
gintul, cărbunele și fie
rul, cuprul și aluminiul, 
sulful și sarea — In

prima (Continuare in pag. a 2-a)

lop, Constantin Cușma, 
Nicolae Dinescu, Fran
cisc Kovacs, Vastle Pa
vel din fronturile de căr
bune și pregătiri ale I.M. 
Petrila, loan Mic.ca. Io
sif Clamba și loan Cojo- 
cariu de la Lonea, pe 
zeci și sute de mineri, 
maiștri, ingineri, ale că
ror strădanii de muncă 
șl creație se regăsesc în 
rodul bogat al abataje
lor ? Tuturor acestor oa
meni le adresăm urarea 
de bucurii și succese 
pe frontul cărbunelui.

PAVEL BUJOR, 
brigadier, I.M. Lupeni

TEODOR BONCALO, 
brigadier, I.M. Lupeni

CONSTANTIN ONOFREI, 
brigadier, I.M. Bărbăteni
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iTITU TEACENCO, 

brigadier, I.M Paroșeni
Al'REL ȘOȘOI.

brigadier, I.M. Uricani
FLOREA PETRIȘOR, 

brigadier, I.M. Vulcan
ION MICLEA, 

brigadier, I.M. Lonea
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stalului, personal a tova- 
ru.ului Nicolae Ceaușescu 
pentru îmbunătățirea Per
manentă a condițiilor de 
muncă și viață ale mine- 
i Hor.

In numele Biroului Co
mitetului 
partid și 
executiv

județean de 
al Comitetului 
al Consiliului 

popular județean, tovară
șul Radu Bălan a adresat 
mi nerilor 
lui, 
cu 
lui, 
țări 
iășurată și rezultatele obți
nute in creșterea produc
ției de cărbune, minere
uri de fier și complexe, 
urîndu-le noi și impor
tante succese pe acest 
pe întregul cincinal al 
lității și eficienței.

Luînd cuvîntul în 
drut adunării. 
Virgil 1'rolin a 
minerilor, tuturor i 
nilor muncii din 
Jiului, din județul 
doara, pn călduros 
urări de sănătate și 
succese din partea 
al P.C.R., personal a 
râșuluj Nicolae Ceaușescu, 
secretarul generai al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
Minerul de Onoare al 
țării.

In continuare vorbitorul 
a evidențiat rezultatele bu
ne obținute de 
Văii Jiului in 
producției de qărb- 
a subliniat sarcinile 
vin colectivelor din 
bazin carbonifer 
în vederea sporirii conti
nue a extracției de căr
bune îndeosebi de huilă 
cocsificabilă.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și de an
gajare, adunarea festivă a 
adoptat textul Raportului 
mineresc adresat Comite
tului Central 
iui Comunist Român, 
varășttlui NICOLAE 
CEAUȘESCl', Minerul de 
Onoare al țării.

în încheierea adunării 
festive, formații artistice 
de amatori ale așezămin
telor culturale din Valea 
Jiului au prezentat un 
bogat program cultural- 
educativ.

din Valea Jiu- 
din întregul județ, 

prilejul Zilei mineru- 
cele mai calde felici- 
pentru activitatea des-

an, 
ca-

ca- 
tovarășul 
transmis 

oame- 
Valea 
llune- 
salut. 
multe 

C.C. 
tova-

minerii 
creșterea 

gîrbune și 
e ce re- 

acest 
al țării

al I’artidu 
to-

țtirmaie din pag. I)

ir-un cuvînt resursele 
vitale pentru dezvolta
rea economico-soeială a 
patriei, asigurind baza 
de materii prime și e- 
ncrgetice, Omagiindu-i 
de ziua lor pe mineri, 
este cu atit mai nime
rit momentul de a scoa
te încă o dată în evi
dență faptul că, elabo- 
rîndu-și linia strategică 
a dezvoltării eeonomico- 
sociale a țârii in actua
lul cincinal și deceniu, 
prin hotărîrile istorice 
ale Congresului al XII- 
lea, acordînd prioritate 
asigurării bazei proprii 
de materii prime Și în
făptuirii independenței 
energetice a patriei, 
partidul s-a bizuit și 
se bizuie pe mineri, pe 
munca lor eroică, pe 
cuvîntul lor, întotdeauna 
respectat.

Minerii .Văii Jiului, iar 
alături de ei toți oa
menii muncii de pe a- 
ceste străbune melea
guri. sărbătoresc in a- 
cest" an Ziua minerului 
sub semnul chemării și 
îndemnului patriotic pe 
care secretarul gene
ral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
I- a adresat de la înal
ta tribună a celui de-al.
II- lea Congres al oohsi- 
liilor oamenilor muncii

RAPORT MINERESC
Urmare din pag. li

pe care ni le-ați dat. ne-ați orientat 
activitatea, ne-ați însufleții in muncă, 
ne-ați mobilizat să obținem noi succese 
in bătălia pe care o desfășoară întrea
ga noastră națiune, de a da cit mai 
mult cărbune patriei, de a contribui 
prin toate forțele la dobîndirea inde
pendenței energetice a țării.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sîntem cu toții 
mobilizați să îndeplinim exemplar sar
cinile ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al Xll-lea al partidului, ale 
Congresului al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii, indicațiile pe care 
dumneavoastră ni le-ați dat aici, in Va
lea Jiului, cu prilejul vizitelor de lucru 
și aț întîlnirilor pe care le-ați avut cu 
noi, minerii, în abataje. Vastul program 
de mecanizare a lucrărilor din subteran, 
de imbunătățire permanentă a condițiilor 
de muncă și de viață elaborat din ini
țiativa dumneavoastră, din grija pro
fundă ce o purtați oamenilor, se înder 
plinește cu succes.

In prezent, în întreprinderile miniere 
din Valea Jiului lucrează 29 de com
plexe mecanizate, 42 de combine de 
abataj pentru tăierea și încărcarea 
cărbunelui, precum si 23 de combine de 
înaintare. Ca urmare, ponderea produc
ției extrase în abataje mecanizate s-a 
ridicat la 39,2 la sută, a producției în 
abataje dotate cu complexe la 27,3 la 
sută, iar a lucrărilor miniere cu săpare 
mecanizată Ia 34,7 la sută.

Datorită mecanizării principalelor lu
crări miniere și mobilizării mai active 
a tuturor minerilor, planul la cărbune 
net pe 7 luni din acest an a fost de
pășit pe Combinatul minier Valea Jiu
lui cu 5000 de tone, cele mai bune re
zultate obținîndu-se la minele Lupeni, 
Bărbăteni și Paroșeni. în același timp, 
a fost realizat planul producției marfă, 
s-au obținut economii de 21 milioane 
lei la cheltuielile totale și de 4 milioane 
lei la cheltuielile materiale, iar consu
mul de lemn de mină a fost redus fată 
de norme eu 14 3Oo mc. O atenție deo
sebită s-a acordat îmbunătățirii condi
țiilor de securitate minieră.

Odată cu mecanizarea lucrărilor în 
subteran, cu îmbunătățirea condițiilor 
de extracție a cărbunelui, pe baza pro
gramului inițiat de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general. Șe în
făptuiesc cu perseverență măsurile pri
vind creșterea nivelului de trai, mate
rial și spiritual al minerilor, al tuturor 
locuitorilor Văii Jiului. Prin darea în 
funcțiune a întreprinderilor de trico
taje și confecții, mobilă și cuarț am

reușit să asigurăm noi locuri de mun
că, îndeosebi femeilor, fapt ce a dus 
la creșterea simțitoare a veniturilor fa
miliilor minerilor Și celorlalți oameni ai 
muncii. S-a dezvoltat într-un ritm in
tens construcția de locuințe. La cele 
peste 5500 de apartamente date în folo
sință în cincinalul trecut se vor mai 
adăuga, în anul acesta peste 2400, In 
ultimii ani în Valea Jiului ș-au construit 
3 școli cu 5G săli de clasă. 5 creșe și 
grădinițe, cantine, cămine studențești, 
cinematografe, spitale, policlinici și dis. 
pensare.

Pentru grija deosebită ce o purtați 
minerilor, pentru tot ce ați făcut și 
faceți ca viața noastră să prospere me
reu, îngăduiți-ne. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne ex
primăm întreaga recunoștință, să vă 
mulțumim dirt toată inima pentru spriji
nul permanent ce ni-1 acordați și să 
vă asigurăm că și în viitor minerii Văii 
Jiului vor fi în permanență la datorie, 
vor face totul pentru a înfăptui sar
cinile pe care conducerea partidului, 
dumneavoastră ni le încredințați.

Conștienți că în activitatea noastră 
mai avem multe rezerve, că putem face 
mai mult pentru creșterea producției da 
< ărbune. vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că organizațiile 
de partid din municipiul Petroșani, co
lectivele minerești din, toate întreprin
derile sînt puternic mobilizate pentru 
realizarea producției fizice. îndeosebi a 
celei de huilă cocsificabilă. pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui, pentru 
recuperarea unor restanțe privind do
tarea cu mijloace mecanizate a minelor 
noastre.

Acum, cu prilejul Zilei minerului, în
suflețiți de întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea aniversării marii 
noastre sărbători naționale — 23 Au
gust — vă încredințăm, mult stimate Si 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
minerii Văii Jiului nu voi- precupeți 
nici un efort pentru a-și îndeplini pla
nul și angajamentele pe acest an. pe 
întregul cincinal, că își vor aduce în
treaga contribuție la sporirea producției 
de cărbune, la continua prosperitate a 
poporului nostru, a României socialiste.

îngăduiți-ne să încheiem raportul 
nostru către secretarul general ai parti
dului, președintele P<epublicii. Minerul 
de Onoare al țării, de ziua noastră, cu 
tradiționalul salut mineresc „NOROC 
BUN

Adunarea populară din muni
cipiul Petroșani, consacrată 
sărbătoririi Zilei minerului.

Virtuțile 
sînt ca

...Citeam aceste rinduri 
-în ediția festivă dedicată 
Zilei minerului la gazeta 
de perete „Minerul", in 
timp ce așteptam pe unul 
din conducătorii uneia din 
brigăzile de elită ale Lu
peniului, Deci: „ Virtuți
le minerului sînt ca flori
le : nu înfloresc decît pe 
pămînt bogat, bine hrănit 
și hrănitor la rîndu-i. O 
frază frumoasă, scrisă par
că de un poet, care ex
primă un mare adevăr. A- 
devărul este evident — 
minerii Lupeniului prin 
faptele lor, prin evantaiul 
de realizări confirmă în 
fața întregii țări că sînt 
purtătorii unor virtuți ca
re justifică intru totul sti
ma și considerația cu care 
sînt înconjurați.

Colectivul Lupeniului 
cinstește sărbătoarea tra
dițională a minerilor cu o 
realizare de prestigiu : 
50 000 tone cărbune extra
se peste plan. A zecea par
te, respectiv 5 000 de tone 
a acestei depășiri a fost 
realizată în abatajul meca
nizat al uneia din cele 
mai tinere brigăzi a mi
nei — cea condusă de Pa
vel Bujor, împreună cu 
brigadierul, maistrul e- 
lectromecanic Parei Bu
jor, căutăm semnificați
ile relației dintre cele do
uă cifr,e. Interlocutorul, 
un tânăr cu părul de cu
loarea inului, zimbt’.ște cu 
superioritate, cu intrea- 
ga-i față neagră acoperi
tă de cărbune : nu e ni
mic senzațional, totul e 
firesc. 'Cele 50 000 de to
ne extrase suplimentar 
reprezintă • operă colecti
vă a tuturor bărbaților 
din abatajele minei, a 
minerilor-tehnicieni din 
cele 19 frontale dotate cu 
complexe mecanizate, cu e- 
chipament ultramodern și 
care extrag aproape 00 la

și eu prilejul vizitei de 
lucru in județul Gorj 
— de a spori producția 
de cărbune pentru a da 
patriei mai multe re
surse de energie, de 
căldură si lumină. In 
faptele lor de muncă 
prin care-și cinstesc 
ziua, minerii din bazi
nul nostru carbonifer 
își materializează fără

uita realitatea câ azi în 
abatajele complect meca
nizate ale Văii Jiului 
lucrează cu randamente 
înalte — stabilind adevă
rate recorduri de pro
ductivitate — minerul- 
tchnician, omul adîn- 
curilor ridicat la acest 
înalt rang la inițiativa 
Și indicația tovarășului

la Bărbăteni care au ex
tras peste plan, 22 000 to
ne de cărbune, spre 
vrednicul colectiv de 
mineri de la Paroșeni, al 
cărui bilanț de fapte în
chinate sărbătorii munci
torești de azi, consem
nează o depășire de plan 
de 9000 tone de cărbune. 
Alături de colectivele 
din fruntea întrecerii so-

pentru mineri, dar 
pentru preparatorii 
Jiului, oare, 
instalații și 
moderne de 
finalizează 

' activității
furnizînd 
derurgiei 
românești

Omagiem abnegația și bărbăția 
celor om aoîncuri

preget, cu abnegație- 
muncitoreastă; răspun
sul la chemarea condu
cerii partidului — PA
TRIEI, MAI MULT 
CĂRBUNE!

Socialismul a ridicat 
munca de miner Și pe 
omul ce o profesează în 
țara noastră pe nebă
nuite culmi ale Prețui
rii Și onoarei — deplin 
meritate. Iar minerii nu 
uită acest adevăr, aceas
tă realitate. Nu uită, 
pentru că prin grija 
partidului și statului, ei 
scot cărbunele apăsind 
pe maneta complexelor 
mecanizate și a combi
nelor, fără efort fizic, 
dar punînd la contribu
ție inteligența. Nu pot

Nicolae Ceaușescu, Mi
nerul de onoare al țarii. 
Stăpînind noile și mo
dernele tehnologii, be
neficiind de condiții op. 
time de lucru — minerii. 
Văii cărbunelui cinstesc 
ziua lor cu prinosul fap
telor de muncă demne 
de consemnat. Sint dem
ne de laudă și ne în
dreptăm un gind de vi
brantă omagiere și re
cunoștință, de ziua lor, 
spre fruntașii și fala 

Văii Jiului, spre colecti
vul celei mai mari între
prinderi miniere. — Lu- 
peni, care a dai tării su
plimentar peste 50 000 
tone de cărbune .cocsi- 
ficabil, spre minerii de

cialiste îi omagiem de 
asemenea pe muncitorii, 
inginerii și tehnicienii 
carierei Cîmpu lui Neag 
a căror hărnicie s-a ma
terializat în peste 16 000 
tone de cărbune excava
te suplimentar, oe Șap
te luni, iar totodată sub
liniem efortul, pentru a-și 
cinsti ziua cu realizări 
demne, depus de mine
rii de la Dîlja care pe 
iulie au dat peste plan 
2100 tone de cărbune, 
cei de la Uricani și Li- 
vezeni cu o depășire pe 
luna trecută de 1600 și, 
respectiv, 1200 tone de 
cărbune, pe toți minerii 
Văij Jiului. Sint lupte 
de muncă, motive de 
de mindrie și satisfacție

Și
Văii 

strunind 
tehnologii 

preparare, 
rezultatele 

di<n subteran 
cetăților si- 

Și 
cărbunele

energeticii
ne

cesar.
Minerii de azi ai t ăii 

Jiului, nrin faptele lor 
de muncă șj hărnicie,
cinstesc totodată memo
ria înaintașilor. împre
ună cu minerii. în a- 
ceastă zi de sărbătoare 
muncitorească, cu toții
ne îndreptăm un pios
gind de venerare a ero-- 
ismului revoluționar al 
minerilor din Lupeniul 
anului ’29 care au dat 
tributul de jertfă și sin
ge înfru'ntînd reacțiu- 
nea burghezo-moșie- 
rească si baionetele .sale 
în lupta lor pentru pîi- 
ne, drepturi democrati
ce, demnitate socială și 
o viață mai bună.

Pentru lupta eroică a 
minerilor din trecut, 
pentru minunatele lapte 
de muncă și cutezanță
tehnică ale minerilor de
azi — puse în slujba în
floririi patriei — cinste 
vouă, bravj mineri ! De 
ziua voastră, un fier
binte omagiu Și tradi
ționalul Noroc bun !

Patriei,
0 chemi

în e
mineruluiflorile,,.
sută'din întreaga produc
ție a minei, clin cele încă
12 abataje in care tăierea 
se face cu combina și ca
re fac ca producția tăiată 
mecanizat să reprezinte 
peste 70 la sută din to
talul producției. lap ei, 
brigada lui Bujor, cu ce
le 5000 tone de cărbune da
te peste plan, nu consti
tuie decît o parte din în
treg, din general. Caz par
ticular, dar semnificativ,
ain adăuga noi. 
ce...

Cu 11 ani în urmă, Pa,, 
vel Bujor n-a fost decît 
un simplu muncitor elec
trician. Azi e maistru e-
lectromecanic și conduce
o brigadă de 40 de oa
meni, hotărind soarta u- 
nui frontal mecanizat de 
mare capacitate. Ce i.-a 
hotărit destinul, deveni
rea? Solul bun, pământul
acela bogat și hrănitor ca
re nu a fost altceva de- 
cît tradiția minerească a 
Lupeniului, școala mari
lor frontale ale lui Petre, 
Popa și Boncalo din sec
torul IV. Azi, hrănește el 
acest pămînt dînd cărbu
ne mult și bun, crescînd 
pentru mină, deci pentru
colectivul ei, tineri, absol
venți de liceu care se po- 
licalifică, se specializează 
în “abatajul lui.

loan DL BEK

Oameni ai fapt
Faptele," ilustrate cu 

prisosință de cifre, sint' 
edificatoare. De la înci-z 
putui acestui ahf minerii 
de la Bărbăteni au livrat 
22 000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. 
Dincolo de fapte și ci
fre se pot întrezări 
hărnicia, puterea de 
mobilizare a unui co
lectiv, hotărirea lui de 
a da tării mai mult căr
bune. Fiindcă orice rea
lizări își trag seva din 
activitatea oamenilor,
i-am căutat pe cițiva din 
mineri în abataje, acolo 
unde muncesc bl zi de zi.

După ce străbatem o 
bună parte din galeria de 
pe orizontul 783, la sec
torul HI. intrăm pe un 
suitor in abatajul brigă
zii conduse de Androne 
Grumăzescu. In cinstea 
Zilei minerului ei au tri
mis spre ziuă 3 600 tone 
de cărbune peste plan. A- 
slstăm la o secvență o- 
bișnuită de lucru. An
drone Gj-umăzesicu, mi
nerul Zaharia Ciuntuc si 
artificierul Nicolae Chiță 
pregătesc frontul pentru 
pușcare. Șefuj de briga
dă, un .om voinic, bine 
legat, și’ o față mereu 
zîmbitoare, nu e prea vor
băreț. Cinstind prin fapte 
Ziua minerului!, oamenii 
clin brigada lui Grumă
zescu. sub conducerea șt- 
filor de schimb Nicolae 
BȘlăi ță„ Vasi.le Sabău.
Zahai ia Ciuntuc și Iosif 
Olteanu, au realizat in 
prima săptămînâ a lunii 
august zi de zi cite 40-50 
de tene de'cărbune pes
te sarcinile de plan. „Bste 
o Rrigadă omogenă, d sci 
plinată. compusă din oa
meni harnici, care știu 
Ce vreau" — ne lămurește 
însoțitorul sing. \ asile 
Condoiu. adjunctul șefu
lui sectorului III. „Cu un

pic d< 
ta-i g 
zescu. 
măsurt 
nunt r 
a fi r 
lie, G 
zat o 
lei !...
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t mai mult cărbune!
> cu adinei rezonante 
itajele Văii Jiului

□...D.... Ă
ăreață sărbătoare 
stor Prometei 
departe de soare 
trupul țării, sint lumina ei 
ia, așadar.
>enie să se desfete-n gură î
ștință aducem azi ip dar 
umină și căldură.

■tării, trăiască-n fericire 
iei, Minerul de Onoare ! 
’fia, să închinăm potire, 
i zi de sărbătoare !

lemne de laudă
a, fap- 3 500 de tone de cărbu- 
rrumă- 1 e date peste plan de la
i e pe înjkepuful anului, briga-
n ană- da lui Pintecan ocupă lo- 
;mn de cui doi în întrecerea so
ita iu- cialistă din întreprindere

reali- ,1a numai două puncte
s 11300 de prima“ tine Să preci

zeze adjunctul șefului de 
care sector. Schimbul se apro-
din pia de sfirșit. Mai vizi-

e de tăm două abataje. Peste
Ștefan tot ordine. Oamenii știu
zu ți ce au de făcut. Iși unesc
ii tină- eforturile, știu să învin-
;ră du- gă dificultățile, sint oa-
andat-o meni ai faptelor demne
de sec- de laudă și întâmpină a-
îl în- șa cum se cuvine Ziua

ntecan. minerului și marea săr-
cu Ion bătoare națională de la
și Ni- 23 August.

cele S. VIOREL

Mereu la datorie
ri CO, 
i unui 
un co- 

tra- 
deosebi- 
n oglin- 
dorința 
în pri- 

întrece- 
pt, a- 
cîștigă- 

și în- 
ă nu 
pentru 
bucura 
lăzi co
in Lo- 
proble- 

•d gos- 
lor, ii
lor de 
rea res- 
r dacă 
nțul ve
lă la î- 
ir. Ia

buchetul de succese cu ca
re minerii întîmpină ziua 
lot și marea sărbătoare de 
la 23 August este impresi
onant. Astfel, ortacii ce
lebrului șef de brigadă 
Ioan Miclea III au la ac
tiv un plus de aproape 
12 000 tone dt> cărbune, în 
întrecerea frontaliștilor fi
ind urmați de brigăzile 
conduse de Carol Ilepaș 
(plus 3718), Andrei Antal 
(plus 3490), Cornel Țîr 
(peste 2000), Nicolae Go
lea (1700) și alții. In aba
tajele cameră, ne inlimpi- 
nă un anunț din sala de 
apel, cei mai vrednici se 
dovedesc cei din brigada 
lui IosiJ Clamba, care și-au 
realizat deja angajamentul

ire pre- 
VIU.

anual asumat in înttece-
rea socialistă, plus 5 000
tone cărbune.

— Otacii mei, ne m ar
turisește mîndru iosi)
Clamba, au hotărît să ex-

0 continuă
Situarea brigăzii (ondu. 

se de Gheorghe Buhuțan, 
din .sectorul Vil al l.M. 
Vulcan, pe primul loc al 
întrecerii socialiste a bri
găzilor din abatajele fron
tale ale minei, în primul 
semestru al anului, nu es
te deloc întîmplătoăre. Nu 
atît pentru că șeful de 
brigadă se află la virsta 
deplinei maturități pro
fesionale — 40 de ani, din 
care 22 la mina Vulcan, 
Și toți la frontale — cit, 
mai ales, datorită capa
cității sale de a-i mobili
za pe ceilalți ortaci cu 
care muncește la înfăp
tuirea .obiectivelor pe ca
re ți le-au propus — de
pășirea lunară. în strictă 
ordine ți disciplină. a 
sarcinilor la producția 
fizică de cărbune. Sub 
acest aspect, șeful de bri
gadă amintește eu min- 
drie de dăruirea și com
petența ortacilor săi, 
concretizate în realizarea 
sarcinilor fără nici un ac
cident în ultimii doi ani. 
chiar Și atunci cînd une
le greutăți obiectivei 
păreau de netrecut, cum 
ar fi înclinarea între 30 
și 35 de grade a abataju
lui în care lucrează. Intre 
sprijinitorii săi de nădej- 

tragă suplimentar, in cins
tea Zilei minerului, 300 
tone de cărbune, totodată 
ne-ain majorat angajamen
tul anual la 8000 de tone. 
In acest fel onorăm noi 
sărbătoarea vredniciei 
breslei minerilor și Ziua 
Eliberării.

La investiții, conduce 
btigada lui Gherasim 1 u- 
td (plus 1020 mc), urmată 
de ortacii lui Dumitru 
Costinaș (605), Mihai Barta- 
lici (500) și Gheorghe lia- 
lasz (272). Spiritul de e- 
mulație lasă să se între
vadă, prin aceste reali
zări de prestigiu și rezul
tatele zilelor record de 
producție din această săp
tămână, că firul tradiției 
va fi reînnodat de fapt, 
biruind greutățile, cei ce 
aduc polenul luminii in 
casele noastre vor fi în
totdeauna la datorie.

Ion VULPE 

autodepășire
de, brigadierului ii pla
ce să-i amintească pe 
Mafiei Todoruț, Traian 
Buleandră, Constantin 
Găncean, Dumitru Vlad;, 
Nicolae Batcu și pe multi 
alții. Depășindu-și cu 7 
la sulă sarcinile primu
lui semestru la producția 
fizică și cu 8,4 ia sută 
productivitatea muncii 
planificată, realizând 
„punete“ valoroase in în
trecere pentru că nu fac 
nemotivate și respectă în
tocmai normele de tehni
ca securității, el au cîș- 
tigat locul de frunte al 
întrecerii, la care au par
ticipat numeroase for
mații redutabile din aba
tajele froptale și cameră 
ale minei: Ion Calotă, 
din același sector VII. 
Constantin Ciocan, de la 
,V1“, Neștian Mihai și 
Traian Borsa — „came- 
riști" de la sectoarele I și 
V, Ion Tamaș, Costai lie 
Zaharia, Aurel Belcț, Mi
hai Potsch și alte peste 
zece brigăzi care, prin 
strădania oamenilor lor. 
au cîștigat la Vulcan un 
binemeritat renume al 
vredniciei și priceperii 
pe frontul cărbunelui.

T. C1MPEANU ne.

Abatajul—amfiteatru 
al hărniciei

In recenta adunare ge
nerală a colectivului de 
la l.M. Paroșeni care a »- 
nalizat bilanțul realizări
lor primului semestru, a- 
supra activității *ectoru- 
lui 11 — producție a! mi
nei, referirile au fost ex
clusiv pozitive, ha pro
ducția fizică — 6000 to
ne de cărbune extrase 
peste Prevederi; în activi
tatea de pregătiri — plus 
340 metri -liniari; toate 
brigăzile sectorului — 
printre fruntașii între
prinderii...

La virsta de numai 30 
de ani, Nicolae Andrașic 
a devenit conducătorul li
nei formați de lucru a 
sectorului care,' în foar
te scurt timp, de cînd 1 
s-a încredințat exploata
rea unui complex mecani
zat de abataj, și-a cîști
gat un răsunător renume 
în Vale — productivita
tea muncii obținută in a- 
cest abataj depășind 
frecvent 14 tone pe post. 
Vasile Maftei. Vasile 
Gontaru, Vasile Lungu și 
Costache Babei, șefi de 
schimb ai brigăzii. fie
care cu alți 12 ortaci a- 
lălcri. au dat zi de zl 
tot ce aveau mai bun ca 
pricepere minerească și 
dorință de autodepășire/ 
pentru a ci.știga acest re
nume. Rodul muncii lor.

Legendă și cărbune 
ta Cîmpu lui Neag

Cîmpu lui Neag, satul de 
la poalele Jletezatului tră
iește în anii noștri mira
jul unor schimbări radica
le. Cărbunele a dat o nouă 
viață, a deschis filele unei 
noi istorii în satul oierilor. 
Astăzi, Cîmpu lui Neag a 
devenii Cîmpul cu cărbune.

Oameni și utilaje într-o 
încleștare dură cu „munte
le'' de pămint, săv.rșesc, 
aici, la Cîmpu lui Neag, un 
act de eroism cotidian. 
Munca lor, aparent anoni
mă, înseamnă cărbune de 
care țara are otita nevoie.

Buldozere și excavatoa
re, autobasculante de mare 
capacitate lucrează aici tni- 
nuite de oameni pentru a 
da lumină de la lumina zi
lei. Victor Pătrașcu, Nicolae 
Szatmari, Beko Adalbert, 
Petru Ciocan, Gheorghe Di- 
aconescu, Ioan Filip, Carol 
Pinczer, Hie Ozarkievici, 
excavatoriștj și buldoze- 
ri.ști. Numele lor, aceste 
nume simple nu spun in 
aparență nimic. In spatele 
lor insă se ascund zeci de 

11 500 tone de cărbune ex
trase peste prevederi de 
la începutul anului, cu o 
depășire de peste 1,6 to
ne pe post a productivi
tății muncii planificate... 
Mîndria de a te afirma 
încă de tînăr la o mină 
model, acolo unde meca
nizarea complexă are a- 
dînci tradițiii, se obține 
cu prețul unui maxim 
efort colectiv al brațului 
și al minții. Siat trăsă
turi definitorii ale ortaci
lor lui Andrașic...

Din același sector, bri
gada condusă de Geza 
Kalman, unui din vete
ranii minei, a cijtigat lo
cul I al întrece,ii brigă
zilor de pregăt.ri. Pe 
membrii brigăzii îi reco
mandă realizările lunare 
de peste 100 ml. cu vîr- 
furi de 150 ml/lună, res
pectiv, depășirea preve
derilor semestrului I cu 
180 metri liniari. - Toate 
celelalte formați- dr lucru 
ale sectorului și-au înde
plinit propriile sarcini. 
Iată fapte de mineri, ti
neri sau veterani, forma
ți cu toții la școala mun
cii din amfiteatrele sub
terane ale Paroș tniului, 
care constituie suportul 
autenticei mîndrii munci
torești.

A. HOFFMAN 

mii de metri cubi excavați 
pentru a scoate la suprafa
ță cărbunele. întreținerea 
utilajelor, asigurată de lă
cătușii și electricienii Va
sile Seucă, Vasile Frătuțiu, 
Mihai Chistol, Nistor Afo- 
joatcă, transportul operativ 
al sterilului și cărbunelui 
de la Cîmpu lui Neag către 
cele două hale — Pribeagă 
și Păroasa și în gara Băr- 
băteni la care contribuie 
maistrul Ion Dondrea, h'i- 
colae Dobai, Constantin 
Negoiță sau Mihai Luki, 
întreaga activitate din șan
tier situează cariera Cîmpu 
lui Neag printre colective
le de muncă fruntașe ale 
Văii Jiului.

Alături de oamenii din 
subteranele Văii Jiului, oa
menii muncii din cariera 
de la Cîmpu lui Neag în- 
timpină sărbătoarea de azi 
cu succese remarcabile, ra- 
portînd că încrederea care 
li s-a acordat este înteme
iată.

Mircea BUJORESCU

Fapte de 
muncă

/Urmare din pag. 1)

• Colectivul l.M. pa
roșeni, mină model, un
de complexele mecaniza
te de abataj, ca șj utila
jele moderne folosite in 
lucrările de pregătiri și 
pe fluxul de extracție al 
cărbunelui asigură obți
nerea unui înalt grad de 
mecanizare a operațiilor 
din subteran, a extras în 
primele șapte luni ale a- 
nului o producție de căr
bune superioară prevede
rilor de 9000 tone. Nive
lul productivității muncii 
realizat în abataje se 
situează, aici, la cote din
tre cele mai înalte pe 
Vale — aproape 9 tone pe 
post.

• Cu un plus de eforț 
în acțiunile de redresare 
a producției, colectivul 
l.M. Dilja a încheiat lu
na iulie cu depășirea sar
cinilor lunare de extrac
ție cu peste 5 Ja sută. De 
ziua lor, minerii de la 
Dilja se situează, din nou, 
în luna august, în rîndul 
colectivelor care rapor
tează depășiri zilnice ale 
planului.

• In urmă cu o zi, mi
nerii din Uricanj au ex
tras peste plan 370 tone 
de cărbune, cinstind ast
fel. alături de întreaga 
Vale, ■ cu fapte deosebite 
de muncă Ziua mineru
lui. In preajma acestei 
sărbători, la Uricani a a- 
vuț loc o premieră româ
nească — punerea în 
funcțiune a celui mai 
mare complex mecanizat 
de susținere și tăiere, or
tacii din brigada condu
să de Ilig Amorăriței 
realizând producții zilni
ce de 1000 tone pe zi și cu 
randamente ce au depășit 
20 de tone pe post.

• Concentrîndu-și e- 
f orturile pentru depohis- 

orizonturi 
colectivul 
investiții 

a realizat.

derea de noi 
productive, 
sectorului de 
al l.M. Petrjla
în plus, de la începutul 
anului, 35 ml lucrări mi
niere ’ de deschideri. Pla
nul valoric a fost înde
plinit pe șapte luni în 
proporție de 110 la sută, 
productivitatea muncii 
planificată fiind depășită 
cu 4,6 la sută.

• Cîștigâtorli întrece
rii socialiste pe semestrul 
I la mina Lonea — bri
găzile conduse de Miclea 
Ioan III, din abatajele 
frontale, și Iosif Clam ba. 
din abatajele cameră, am
bele din sectorul IV —.
raportează în cinstea Zi
lei minerului depășiri 
-de virf-. Plusul primei 
brigăzi se ridică, de la 
începutul anului, la 11200 
tone de cărbune. în timp 
ce membrii celeilalte for
mații obțin, peste preve
deri, 5 000 tone de cărbu
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Reuniunea Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare

Repercusiunile bugetului belgian 
de austeritate

Unde mergem 
de Ziua minerului ?

NAȚIUNILE. UNITE 8 
(Agerpres) — Luind cu- 
vintul în cadrul unei reu
niuni a Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare. ob
servatorul SWAPO la Na
țiunile Unite, Theo Ben 
Gurirab. a insistat asu
pra necesității menținerii

Guvern 
de tranziție 
în Bolivia

LA PAZ 8 (Agerpres), 
— Ministrul de externe al 
Boliviei, Mario Rolon A- 
naya. a anunțat, că în 
urma unor prime nego
cieri între generalul Al
berto Natusch Busch, u- 
nul din conducătorii rebe
liunii declanșate luni la 
Santa Cruz și generalul 
Celso Torrelio Villa, mem
bru al Juntei comandan
ților bolivieni, aflată ac
tualmente la conducerea 
statului, s-a ajuns la un 
acord în vederea formă
rii unui „guvern de tran
ziție".

In baza acordului, co
mandamentul comun al 
insurgenților din San
ta Cruz recunoaște Jun
ta comandanților, care se 
angajează să suspende pe
depsele prevăzute pentru 
militarii ce nu s-au pre
zentat la apel, aceștia pu
țind reveni la unitățile lor. 
Totodată, s-a convenit ca, 
imediat după semnarea a- 
cordului, unitățile rebele 
de la Santa Cruz să fie 
demobilizate.

Agențiile de presă rele
vă însă că, în pofida a- 
cordului intervenit, situa
ția militară din Bolivia 
continuă să fie nesigură. 
Un purtător de cuvînt al 
forțelor guvernamentale a 
anunțat efectuarea unor 
deplasări de trupe către 
Sarțta Monica (centrul re
beliunii), în cadrul unui 
plan elaborat de membrii 
Juntei.

o««9«»sae«««9»8«a©®®®©*»©®»®»

Fotbal divizia ,,A“ : Jiul Petroșani — ,,Poli“ Timișoara 1-1 (0-1)
Ne-am pregătit să con

semnăm o victorie, dar a 
„ieșit" o remiză. Sau cum 
ar suna în tenis. un 
„break" pentru adversar. 
Pregătit sa sărbătorească 
și prin fotbal Ziua mine
rului. stadionul „Jiul" a 
păstrat totuși, după 90 de 
minute, un gust amar, da
torat punctului pierdut în 
debutul celui de-al 64-lea 
campionat al diviziei „A" 
de fotbal. La .acest semi- 
eșec au concurat mal 
mulți factori : dacă Jiul 
nu ar fi ratat atît de 
mult; dacă cei doi fun
dași centrali (Vizitiu si 
Mircea Popa) ar fi fost 
mai ate-nți la faza"primi
rii golului ; dacă arbitrul 
D. Petrescu nu ar fi o- 
prit (pe un motiv, nu
mai de el știut) faza din 
minutul 88. care se putea 
încheia cu gol în poarta 
oaspeților. Și mai putem 
invoca de multe pri acel 
„dacă" în sprijinul afirma
ției certe că in ansamblu 
Jiul a jucat totuși bine. 
O dovedește si „fișa teh
nică" a meciului. Să re
ținem. spre exemplificare, 
raportul loviturilor de 
colț. 21—3 pentru Jiul. 
Dar cum fotbalul se Joacă 
Pe goluri, cornerele și șu
turile pe poartă contind 
prea puțin, scorul a fost 
deschis de oaspeți la sin
gurul lor șut ne spațiul 
porții în prima repriză. A 

în forma sa inițială a pla
nului adoptat de Consi
liul de Securitate privind 
accesul Namibiei la inde
pendență. El a apreciat că 
Africa de Sud găsește mo
tive de încurajare în po
litica în curs a S.U.A. 
Theo Ben Gurirab a ce
rut statelor membre ale 
O.N.U. să sprijine iniția
tiva țărilor africane pri
vind convocarea unei se
siuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., con
sacrată Namibiei, în pe
rioada 3-11 septembrie.

Procesul de industrializare 
a economiei tunisiene

TUNIS 8 (Agerpres). — 
Prezentînd într-un inter
viu acordat ziarului „L’Ac- 
tion“ liniile generale ale 
celui de-al șaselea plan de 
dezvoltare economică a 
țării, ministrul tunisian al 
planificării și finanțelor,

PARLAMENTUL nor
vegian a adoptat o lege 
care interzice în țară bo
xul profesionist. Mai mult, 
cei care se urcă pe ring 
în scopul unui cî.știg bă
nesc sînt pasibili de pe
deapsa cu închisoarea pe 
o durată de trei luni.

MINISTRUL iordanian 
al informațiilor, Adnan 
Abu Odeh, a declarat că 
țara sa se pronunță în 
favoarea organizării unei 
reuniuni arabe la nivel- 
înalt pentru examinarea 
situației din Liban și a 
„celorlalte probleme ur
gente din zonă".

FAȚA DE situația din 
anul precedent (cînd anun
țase un excedent de 20
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fost suficientă o singură 
nesincron izare a fundași
lor de la Jiul, pentru ca 
Nedelcu. singur la 8—9 
metri să înscrie imparabil, 
cu capul, la centrarea lui 
Manea. Era minutul 38 și 
în ciuda dominării terito
riale Jiul se vede con
dus, poarta ex-jiulistului 
Moise scăpînd fără gol. 
Ocaziile nu au lipsit, dar

Un debut cu „stingul" care trebuie 
(și poate fi)... îndreptat

pe rînd Giuchici, Sălăgean, 
Lăsconi și, din nou, 
Giuchici au ratat ocazii 
ideale. Mai mult, deschi
derea scorului a „răzbu
nat" (cum se întimplă de 
obicei) ratările lui Lăs- 
coni (ezitare la 4 m (!) și 
Neagu („cap" pe lingă 
noartă de la 5 m).

Repriza a doua este o 
copie a primei părți. cu 
deosebirea că gazdele reu
șesc în sfîrșit primul lor 
gol în actualul campionat: 
în minutul 60, Lăscom 
„găsit" în careu, este „a- 
gățat' în momentul șutu
lui. Penalty acordat 
prompt de arbitrul bucu- 
■eștean Romeo Stincan 
(care a condus bine) și 
transformat cu precizifc de 
Șumulanschi. 1—1.

BRUXELLES 8 (Ager
pres). — Referindu-se. in
tr-un comentariu, la re
percusiunile aplicării în 
practică a noului buget 
de austeritate adoptat de 
guvernul Belgiei, agenția 
France Presse notează că 
actualul cabinet Eyskens 
va cunoaște pc viitor și 
dificultăți de ordin poli
tic. tn context, se preci
zează că definitivarea mă
surilor guvernamentale s-a 
făcut fără liderii principa
lelor formațiuni politice

Manscur Moalla, a subli
niat că procesul de indus
trializare a economiei tu
nisiene va căpăta noi di
mensiuni pentru ca pînă la 
sfîrșitul acestui secol să se 
ajungă la un nivel apro
piat de cel al națiunilor 

milioane lire sterline). în 
exercițiul financiar care 
s-a încheiat în luna martie, 
compania britanică de 
transport aerian „British 
Airways" a înregistrat un 
deficit record de 141 mi
lioane lire sterline.

LA BURSELE occiden
tale, cursul dolarului a- 
merican s-a menținut 'vi
neri în aceeași notă de 
valoare record în raport cu 
alte monede, așa cum de
butase luni. La New York, 
acolo unde se atinsese 
pentru prima dată parita
tea de 6 franci francezi 
pentru un- dolar, tranzac
țiile- s-au încheiat ' vineri 
cu un nou record: 6,0700 
pentru un „bilet verde".

LA BERNA s-a anunțat 
că de la începutul anului 
s-au înregistrat 65 de ca
zuri mortale in rîndul al- 
piniștilor care participau 
la diverse ascensiuni. Sal-

Din acest moment jocul 
se desfășoară într-Un sin
gur sens : poarta lui Moise. 
Insă atacurile în „valuri" 
sînt respinse de o apărare 
în care au excelat și mij
locașii Dumitru și Manea. 
Și pentru ca simetria să 
se respecte, Giuchici et. 
comp, ratează cît pentru 
un campionat întreg. Iată 
clteva mostre: . min. 63,

Giuchici centrează. Șumu
lanschi șutează peste poar
tă ; min. 65, după un „tri
unghi" Mușat — Giuchici 
— Lăsconi. ultimul trimite 
cu capul peste poartă de 
la 6 metri ; min. 71 „cap" 
Vizitiu, dar Dumitru scoate 
de pe linia porții ; min. 79, 
Giuchici, singur la 9 me
tri trimite „peste". Pe fon
dul acestei dominări și al 
celor două schimbări — fă
ră efect (Mușat și Sorin 
Popa în locul lui Varga 
și respectiv, Miculescu) 
oaspeții mai au două zvic- 
niri — in minutele 69 și 
70 — din care spectatorii 
se aleg, din fericire, doar 
cu spaima, datorită inter
vențiilor excelente ale lui 
Focșeneanu.

Și dacă nu au înscris 

ale coaliției guvernamen
tale să fie consultați.

Cel de-al doilea element 
de incertitudine. scrie 
AFP, îl constituie faptul 
că guvernul a hotărît să 
amine pentru toamnă dis
cuțiile privind revizuirea 
sistemului de înghețare a 
salariilor în funcție de 
evoluția prețurilor, proble
mă asupra căreia există 
deosebiri pronunțate de 
opinii între partidele po
litice din coaliție, ca si 
între patronat și sindicate.

dezvoltate. Ministrul tu
nisian a arătat, de aseme
nea, că se vor face însem
nate eforturi în domeniul 
agriculturii pentru spori
rea producției și reduce
rea dependenței de im
porturile de produse ali
mentare.

vamontul elvețian a pre
cizat că numărul real al 
victimelor este mai mare 
intrucît condițiile nu per
mit depistarea tuturor ac
cidentelor.

DUPĂ CUM relevă zia
rul „Globe and Mail" re
zervele valutare ale Cana
dei au ajuns la cel mai 
scăzut nivel din ultimii 
19 ani. Numai în luna iu
lie. guvernul Canadei a 
trebuit să cheltuiască su
ma de 1.4 miliarde dolari 
pentru a susține cursul 
monedei naționăte. Pen
tru a putea face față a- 
cestor plăți, s-a recurs la 
credite bnacare în valoare 
de 700 milioane de dolari.

POTRIVIT datelor ofi
ciale publicate la Berna, 
indicele'prețurilor de con
sum în Elveția a crescut, 
în perioada iulie 1980 —
iulie 1981, cu 6,6 la sută, 
cea mai însemnată majo
rare din ultimii șase ani.
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gazdele, ratările lor au 
fost compensate de una U- 
riașă a oaspeților : în
minutul 90, Nucă lobează 
prea încet balonul peste 
Focșeneanu. permițînd lui 
Neagu să salveze de pe li
nia porții... o remiză to
tuși, echitabilă. Astfel se 
încheie o partidă între o 
echipă (a gazdelor) care 
a mizat totul pe atac, dar 
o singură greșeală de a- 
părare a costat-o, și alta 
(a oaspeților) care deși a 
mizat totul pe apărare, 
singura lor acțiune mai 
reușită le-a adus un punct 
.prețios. In ansamblu, un 
rezultat care nemulțumeș
te suporterii Jiului. dar 
o evoluție care, privită cu 
obiectivitate, ne dă totuși 
speranțe într-o comporta
re mai bună. Rămine ca 
„băieții" să o demonstre
ze. Prima șansă, sîmbătă 
la Brașov. De ce nu 7

Formațiile utilizate ; 
Jiul : Focșeneanu — Mi
culescu (min. 68 Sorin Po
pa). Vizitiu. Mircea Popa 
Vînătoru. Giuchici. Varga, 
(min. 54 Mușat), Neagu. Să
lăgean. Lăsconi, Șumu
lanschi.

„Poli" Timișoara : Moise 
— Nadu (min. 88 Murar), 
Păltinișan. Șerbănoiu. Vi- 
șan, Manea. Dumitru. Vlâ- 
tănescu. Angliei (min. 75 
Nucă). Nedelcu. Cotec.

Ioan Alexandru TĂTAR 
Mircea BUJORESCU

O duminică dedicată 
sărbătoririi Zilei mineru
lui. Sindicatele, consiliile 
populare, sub îndrumarea 
organelor de partid, au 
alcătuit Pentru această 
sărbătoare programe de 
manifestări speciale. Re
dăm spicuiri din aceste 
programe :

Pe lacul djn Petroșani 
vor continua demonstrați
ile de navomodelism din 
cadrul Cupei Minerul, 
competiție cu caracter na
țional. începută sîmbătă 
și care va continua pe 
tot parcursul zilei de azi.

De la ora 11 se „des
chid" toate bazele de a- 
grcment. Manifestările ca
re se vor desfășura la 
aceste mult îndrăgite 
locuri vor fi inaugurate 
de programele de muzică 
de promenadă prezentate 
de fanfarele sindicatelor 
din toate localitățile Văii 
Jiului. In continuare. în- 
cepînd din jurul orei 13. 
vor prezenta programe de 
muzică ușoară formațiile 
cluburilor și caselor de 
cultură. Amintim că pe 
estradele bazelor de agre
ment vor fi prezente cu 
programe dedicate Zilei 
minerului formațiile „In- 
tim-20“ la Petrila. „Co
lor" si „Astral" la Vulcan, 
„Gențiana" la Lupeni, 
„Melodia" la Uricani. A- 
mintim. de asemenea, că 
baza nouă de agrement 
pentru mineri și ceilalți 
oameni ai muncii din Pe
trila se află pe insula de 
la confluența Jigțului cu

FILME
9 august

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Campionul I-IIi 
Republica : La răscru
cea marilor furtuni ; 
Unirea: Secretul case- 
tofonului.

PETRI LA : Jandar
mul și extraterestrii.

LONEA : Articolul
420. I-II.

ANINOASA : Artis
ta. • dolarii și ardelenii.

VULCAN — Luceafă
rul : Fata morgana :
Muncitoresc : Elvis și 
prietenii săi.

LUPENI — Cultural : 
Ani tumultuoși • Mun
citoresc : Labirintul.

URICANI: Pentru Un 
teanc de bancnote.

10 august
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Kojak ia Bu
dapesta ; Republica : Mi
cuța floare Huo ; Uni
rea : Punga cu libe
lule.

PETRILA.: Jandar
mul și extraterestrii.

LONEA : Spaniolii de 
modă -nouă.

VULCAN — Luceafă
rul : Divina Emma ; 
Muncitoresc : Elvis si 
prietenii săi.

LUPENI — Cultural : 
întoarcerea Iui Hordu- 
bal ; Muncitoresc : La
birintul.

URICANI: Pentru un 
teanc de bancnote.

TV
9 august

9,00 Tot înainte !
9,35 Film serial pen

tru copii : „Micul 
prinț". Episodul 2.

10,00 Viața satului.

Taia, cea de la Lupeni 
este amenajată pc platoul 
Grafitului (nu la Brăița), 
iar cea din Uricani pe 
platoul de pe malul drept 
al Jiului de vest, în drep
tul Orașului Nou. îmbo
gățite si împrospătate cu 
noi dotări își așteaptă 
oaspeții și bazele’ de a- 
grement «La- Brazi" — 
Vulcan șt „Cabana Bră- 
det“ din Petroșani.

La toate aceste amena
jări vor fi prezente înce- 
pind de la orele 14,30— 
15, formațiile cluburilor 
sindicatelor si caselor de 
cultură care vor prezenta 
spectacole folclorice. Pe 
estradele de la clubul 
sindicatului minier Lonea, 
de pe insula dintre Jiuri, 
la Petrila și la „Cabana 
Brădet" își va prezenta 
programul pregătit pentru 
turneul ce-1 va întreprin
de in Bulgaria, la începu
tul lunii septembrie^ 
ansamblul folcloric ,.Min- 
dra" al Văii Jiului. Invi
tăm publicul spectator să 
vizioneze programul .
tei formații prestigioase. 
Pe întregul parcurs al '-i- 
lei nu va fi nici un mo
ment „gol". în scurtele in
tervale dintre programele 
formațiilor artistice se va 
transmite muzică înregis
trată.

Incepînd de la ora 20, 
la cluburile sindicatelor 
și casele de cultură vor 
avea loc seri distractive 
pentru tineret.

Tonta ȚÂȚĂRCĂ

11.45 Bucuriile muzicii. 
” Reurospecu|va

festivalurilor 
„George Enescu" 
(H).

12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,35 Șah.
15.50 lelesport.
17.25 Filme inspirate 

din lupta P.C.R. 
pentru făurirea 
vieții noi. „A fost 
prietenul meu". to 
Producție a stu
dioului cinemato
grafic București. 
Regia Andrei Bla- 
ier. Partea I.

18.20 Pe urmele vitea
zului Mihai. Mo
numente închina
te Voievodului u- 
nificator la Că- 
lugăreni, Șelim- 
băr, Alba-Iulia, 
Mirăslău, Gorăslău, 
precum și pe Cim- 
pia Turzii.

18.40 Micul ecran pen
tru cei mici : „Li
ra de aur".

19,00 Telejurnal.
19.25 Cîntarea Româ- 

_nlei. Județul Hu
nedoara.

20.50 Film artistic : 
„Dansez cu tine". 
Producție a stu
diourilor austri
ece.

22.20 Telejurnal. Sport.

10 august
16,00 Emisiune în lim

ba maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică.
19.40 Orizont tehnico- 

științific.
20.25 Roman-foileton : 

„Puterea voinței". 
Ultimul episod.

21.20 Cadran mondial.
21.45 Pagini eroice din 

creația muzicală 
românească.

22,05 Telejurnal.
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