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MAI MULT CĂRBUNE I

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de alți 
tovarăși din conducerea 
de partid și de stat a 
continuat, marți diminea
ța, vizita de lucru în mu
nicipiul Brașov,

Populația orașului 
români, maghiari, 
mani 
rului 
lui, o 
plină

ger-
— a făcut secreta- 
general al partidu- 
primire entuziastă, 
de căldură.

Ultima zi a vizitei de 
lucru în județul Brașov a 
fosț consacrată unei am
ple analize a felului în 
care acționează întreprin
derile constructoare de 
mașini din municipiu pen
tru modernizarea și di
versificarea producției, in
troducerea unor tehnologii 
perfecționate.

Această aprofundată a- 
naliză a început la între
prinderea de autocamioa
ne.

Numei’oși oameni ai 
muncii de la această im
portantă unitate a indus-

triei noastre constructoare 
de mașini au venit să sa
lute. cu bucurie și respect 
pe tovarășul Nicol ae 
Ceausescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe cei
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului 
nostru.

Noua vizită a șecretaru. 
■lui general al partidului 
la întreprinderea de auto
camioane din Brașov a 
prilejuit o aprofundată dis
cuție, la fața locului, cu 
conducerea unității, a cen-

(Continuare în pag. a 4-a)
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ORIZONTUL-SIMBOL
Mina Paroșeni, 7 octom. 

brie 1966... Aflată în des
chidere, întreprinderea a 
foșCvizitată de secretarul 
geqg.rgZ al partidului, tova- 

' rațol Nicolae Ceaușescu. 
La început de drum mine- . 
rii Paroșeniului au plecat 
cu îndemnurile sale în cu
gete, în conștiințe. Cartea 
de onoare a minei era; ast. 
fel, inaugurată de primul 
bărbat al țării.

10 august 1979... Atmos
feră de sărbătoare la mi
na Paroșeni. Oaspeți dragi, 
în frunte cu secretarul ge
neral al partidului, Minerul 
de Onoare al Văii Jiului, 
tovarășul N ic o I a e 
Ceaușescu, înscriu încă un 
moment încărcat de semni
ficații pentru această 
treprindere. Așa cum 
nerii sînt reprezentați 
cele mai înalte foruri 
mocratice, 
nostru 
boare
Acolo, 
mrnii,
partidului a tăiat panglica 
inaugurală’ la un nou ori
zont, orizontul 360. Era 
cel mai adine Ioc de mun
că al minei, un orizont de 
bază de la care 
pregătirile

m- 
mi- 

in 
de-

conducătorul 
n-a pregetat să co

in subteran, 
la izvoarele Iu. 

secretarul general al

pentru 
vi itori,

începeau 
produc- 

estimată,

numai pentru cincinalul 
1981—1985, la 3,6 milioane 
tone de cărbune. în cu
vinte calde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a re
comandat minerilor să-și

„La începutul activi, 
tății sale, urăm colecti
vului tinerei exploa
tări miniere Paroșeni 
mult spor în muncă, 
succese cit mai mari 
în îndeplinirea planu
lui de producție, sănă
tate și fericire tuturor. 
Noroc bun f“

NICOLAE CEAUȘESCU
7 octombrie 1966

însușească cu mult sîrg me. 
seria de miner-tehnician, 
necesitate obiectivă a stru- 
nirii tainelor mecanizării și 
automatizării, a lărgirii o- 
rizontului lor profesional 
și cultural. Atunci, pentru 
totdeauna, orizontul 360 a 
.devenit un orizont-simbol al 
mineritului Văii Jiului, un 
simbol nemuritor al legătu. 
rii de neclintit între mineri 
și conducerea partidului și 
statului nostru. Condițiile 
tehnico-materiale create la 
mina Paroșeni, instalațiile 
moderne, complexele de

susținere și tăiere mecani
zată, fluxul de transport cu 
benzi, instalația de televi
ziune cu- circuit închis, care 
urmărește și controlează 
procesele tehnologice, au 
deschis un drum nou spre 
realizări de vîrf pe frontul 
cărbunelui, au dat posibili, 
tatea minerilor să-și ono
reze în mod exemplar sar
cinile ce le revin de a da 
țării cît mai mult cărbune, 
de a-și aduce o contribuție 
sporită la înfăptuirea ma
rilor obiective trasate de 
partid.

Mina Paroșeni 
brie :
secretarului general 
partidului au prins 
Orizontul 360 este 
un orizont de bază, 
trecută, aici la 
inaugurat de secretarul 
neral al partidului, au 
vut loc două premiere 
nologice pentru mina 
roșeni. Prima, intrarea în 
exploatare a stratului 5. 
Cealaltă, introducerea pen
tru prima dată la mina 

f Paroșeni a unui complex 
de susținere mecanizată

Mircea BUJORESCU

i u.ujchÎ, septem- 
1982... îndemnurile 

ol 
viață, 
acum 
Luna 

orizontul

■>
5

Pa-

(Continuare in pag. a 2-a)

Marea
din municipiul Brașov

adunare populară
Vizita de lucru între

prinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pc 1 
brașovene, s-a 
marți, printr-o 
nantă adunare 
care a avut loc 
nul „Tractorul14 
șov.

Zeci de mii

meleagurile 
încheiat, 

inipresio- 
populară, 

: pe stadio- 
din Bra-

de oameni 
ai muncii din orașul 
ia poalele Tîmpei și 
localități învecinate 
muncitori, tehnicieni
ingineri, țărani coopera-

de
din

Și

tori, intelectuali, < 
neri și vîrstnici, 
maghiari, germani 
alte naționalități 
fost prezenți la 
mare adunare
Pe stadion domnește o at
mosferă sărbătorească, ca- 

. racteristică întilnirilor
tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu oamenii mun
cii.

La sosirea pe , stadion, 
tovarășul Nicolae 

1 Ceaușescu, tovarășa Elena

elevi, ti
ro mâni, 

i și de
— au 
această 

populară.

Ceaușescu au fost întîmpi^ 
nați cu sentimente de adin. 
că bucurie de miile de oa
meni ai muncii brașoveni, 
care au ovaționat îndelung 
pentru partid și secretarul 
său general. S-a dat glas 
bucuriei tuturor locuitori
lor acestei’ meleaguri de 
a-1 avea în mijlocul lor pe 
secretarul general al parti
dului, dragostei și prețui-

(Continuare în pag. a 4 al
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NOI PLUSURI 
DE CĂRBUNE

Colectivul sectorului I
I,M. Vulcan, sector frun
taș pe întreprindere în 
primele șapte luni ale a- 
nuiui, eu peste 13 750 tone 
de cărbune extrase peste 
prevederile perioadei, de
pune eforturi stăruitoare 
pentru a încheia și luna 
august cu realizări poziti
ve. Ca o concretizare, 
ziua de 29 august, 
patru brigăzi de 
din sector, conduse 
hai Neștian, Mihai 
cu, Gheorghe Sa va 
fan Gantz au expediat la 
ziuă, peste plan, 1.90 tone 
de cărbune

în 
cele 

abataj 
de Mi- 
Dudes. 
și Ște-

■ f

IgjWgi
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„La nivelul cerințelor și 
pe măsura valorii cu care 
.participă la marele bilanț 
economic al țârii". Așa pot 
fi caracterizate, la Lupeni, 
prefacerile datorită cărora 
'frumoasa așezare de la 
poalele S.trajei dobîndeș- 
te, sub privirile noastre, 
noi dimensiuni urbanistice.

Practic, este vorba des
pre un oraș aproape nou, 

..conturat în baza cmplului 
program de dezvoltare eco
nomică și socială a Văii 
Jiului, adoptat din inițiati
va secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este vorba des. 
pre 161 milioane lei alo
cați numai pentru cons
trucții. social-culturale, Io- 
cuințe și dotări edilitare. 
Despre un centru civic in 
perimetrul căruia vor fi 
înălțate edificii care fac, 
de regulă, mîndria oricărui 
oraș. Un sediu politico-ad- 
ministrativ nou, o impună
toare casă de cultună - 
de mult așteptată într-un 
oraș cu o viață artistică 
proprie - un magazin uni
versal modern, cu o multi-

, plă funcționalitate corner. 
| cială. Mai adăugăm, cu 
• satisfacție, alte și alte edi- 
| ficii : hotelul, cinemato- 
1 graful, policlinica cu dis- 
j pensar, hala și piața agro- 
| alimentară, alte spații co. 
J merciale, școli, grădinițe - 
( toate acestea înconjurate

cu-
8000

în aceste zile, pe șantie
rele locuințelor din orașul 
Vulcan se constată un a- 
devărat reviriment. Dato
rită ritmului susținut de 
lucru, restanțele față de 
planul fizic din anul tre
cut au fost recuperate în 
întregime. Au. fost date în 
folosință blocurile 60 șifolosință blocurile 60
62 din ansamblul 220 de 
apartamente și 54, 55 și 64 
lin ansamblul 320 de a- 
partamente Au fost ocu
pate de locatari numai în 
ultimele trei luni încă 116

apartamente confortabile, 
în paralel s-a executat in
să și o însemnată cotă din 
planul fizic de apartamen
te pentru anul 1982. S-au 
predat la cheie aparta
mentele din blocurile 49, 
56 și 58, iar în aceste zile 
se pregătește recepția blo
cului 52. Este demn de 
menționat și faptul îmbu
curător că s-au executat 
și lucrările de finisaje ex
terioare ia blocurile pre
date anterior, în prezent

au mai rămas de executat 
fațade doar la trei blocuri. 
La blocurile 57 și 59. 
pă cum am constatat 
fața locului, stadiile 
execuție sînt avansate, 
fel incit se întrevede 
pectarea și chiar devansa
rea termenului de predare 

■ de la 30 septembrie. Pină
la sfîrșitul anului se con
turează de pe acum că

Viorel STRAUȚ

du- 
la 
de 

ast- 
res-

(Continuare In pag. tt

Brigada condusă ' de 
minerul Francisc Ko
vacs de la mina Petrila, 
una dintre cele mai bu
ne formații de lucru 
deschizătoare de noi 
drumuri subterane spre 
cărbune.

de blocuri care vor 
prinde în total peste 
de noi apartamente.

Ampla lucrare de 
motizare a orașului 
începută. C..__  ~
și-au ocupat deja locul în 
viitorul centru civic. Sînt 
începute și unele obiective 
economice și sociale - fa
brica de pîine, moara de 
grîu, un complex de ali
mentație publică, 
restaurant, piața, 
zinul universal. Este 
curs de execuție o 
lucrare - aparent., de 
stătătoare - dar care 
va integra în ansamblul 
măsurilor destinate creș
terii calității vieții. Am nu
mit termoficarea, 
de anvergură, cu 
ficiență în viața 
conomică a orașului, lată, I 
doar prin cîteva repere, J 
complexitatea unui pro- • 
gram cu bogat conținut u- i 
manitar, ai cărui benefi- 
clari sînt toți cei ce mun- | 
cesc și trăiesc în această * 
așezare- industrială, recu- | 
noscută printr-o participa. ! 
re tot mai însemnată în ! 
balanța economiei națio- [ 
na le. I

Procesul înnoitor al sis- , 
tematizării urbane este co. |

siste-
,__ este

Cîteva blocuri

cantina- 
maga- 

în 
altă 
sine 

se

lucrare 
mare e- 
social-e-

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 2-a)

MECANIZAREA 
cea mai sigură cale spre 
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asigură servicii de calitate
oatorilor de plan, a e- 
xistaț o preocupare per
manentă pentru reduce
rea costurilor și consu
mului de materiale, 
combustibili și energie e- 
lectrică. S-a acționat de

<

!

într-un amplu forum 
democratic adunarea ge
nerală, care a avut loc 
la începutul lunii curen
te, au fost trasate sarci
nile de plan care revin 
oamenilor muncii de 
cooperativa „Straja" 
peni, pentru cel de 
doilea semestru al • 
lui 1982, bineînțeles în 
deplin consens cu reali
zările de pînă acum. Re
alizarea și depășirea u- 
nor indicatori cum ar fi 
producția globală (de
pășită cu 6 la sută), pro
ducția de mărfuri și 
prestări de servicii (+5 
la sută), prestări de ser- voltarea bazei materiale 
vicii către populație (+ 3 
la sută) și livrări de 
mărfuri către fondul pie- 
țil (+ 1 la sută) este e- 
fectul firesc al unei bu
ne organizări a procesu
lui de producție, a apro
vizionării judicioase cu 
materiale și piese de 
schimb, a întăririi ordi
nii și disciplinei

In acest cadru, contri
buția mai ales a unor co
operatori ca Petru Căl
dărar, Costică Tolea, Ma
riana Manea, Ion Pîrvu, 
Marin Durlă, Oprea Flo_ 
rea, Teodor și Gheorghe 
Roșu, Costică Andrieș, 
Ion Cucu, Rodiea Mi- 
cleș, apare evidentă și 
a fost subliniată pe bună 
dreptate.

Merită evidențiat 
asemenea faptul că 
lingă eforturile 
pentru realizarea

■ la .
Lu- asemenea pentru utiliza- 

al
anu-

rea în procesul de pro
ducție a materialelor de 
înlocuitori, recuperarea 
și refolosirea materiale
lor recuperabile — lucru 
reieșit din discuția pur
tată cu președintele Co
operativei „Straja", to
varășul Constantin Adă- 
muț. ’

In ceea ce privește dez-

Cucu, Costică Tolea, Ma
rin Floricel, Marin Dur- 
lă, Geza Haiduci, Aurică 
Cristea, Camelia Ular, 
Maria Șunjălari, s-au fă
cut referiri la probleme
le ardente ale acestui co
lectiv, propunînd mă
suri concrete pentru ac
tivitatea viitoare a coope
rativei. Iată cîteva pro. 
bleme ridicate: repara
ții Ia clădirea croitoriei 
pentru bărbați de 
Vulcan ; urgentarea 
parațiilor de la

z
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4
4
4
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de.
pe 

făcute 
indi-

și dotarea, s-au procurat 
utilaje noi și s-a remar
cat faptul că în primul 
semestru au fost 
utilaje în valoare 
proape 260 000 lei.
vorbă de mașirtile de tri
cotat, surfilat și cusut 
S-au dat, totodată, in fo
losință noi spații în noul 
centru civic al orașului 
Lupeni (Marochinăria, 
Radio-TV).

Chiar dacă și la alți 
indicatori, cum ar fi pro
ducția netă și beneficii 
s-au obținut depășiri de
21.7 la sută și respectiv
2.7 la sută, mai sînt și 
capitole la care restanțe
le obligă la o mobilizare 
măi activă în viitor.

Discutînd cu unii 
seriași- pricepuți din 
drul cooperativei, 
ar fi Petru Căldărar, Ior

aduse 
de a- 

Este

me-
ca-

cum
'n

«• .♦ •>. 9-. f

Lupeni — amplă dezvoltare
urbanistică

fVrmar» Un pag

la 
re- 

.. .. .. _ . . sediul
din Uricani ai „Mărochi- 
năriei“; normarea rapi
dă a produselor noi ; a- 
șigurarea de spațiu sufi
cient pentru secția „Uz 
casnic"; repartizarea 
materialelor de către 
U.J.CJ4. Deva să se facă 
după necesități.

în semestrul I rezulta
tele obținute de colecti
vul cooperativei s-au si
tuat la cote superioare 
ceea ce a făcut ca prin 
aceste rezultate, coope
rativa „Straja" să se si
tueze printre primele co
operative din județ.

Este o recunoaștere de 
bun augur acum la puțin 
timp după ce a avut loc 
cea de-a HI-a ediție a 
Tîrguluj cooperației 

meșteșugărești, organi
zat de cooperato
rii de la „Straja", ediție 
care prin succesul ei con
tribuie la afirmarea tot 
mai puternică a acestui 
harnic colectiv.

Ioan Alex TĂTAR
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Răspundem cititorului :
• FOLOP IOSIF GEZA, 

preparația Lupeni: Stră
daniile dv. de a elabora o 
lucrare monografică prin 
care să înfățișați „pentru 
cei care vin“, deci pentru 
tineri, evoluția tehnologi
ilor de praparare a cărbu
nelui, a condițiilor 
muncă în. minerit și 
procesul de' spălare a 
bunelui," ni se pare 
ritorie. Pentru reușita în
cercării, vă sfătuim să 
apelați la documentele de 
arhivă și relatările înain
tașilor. Pentru a vă veni în 
ajutor, vă răspundem la 
cele două întrebări i 
a) Lucrările de des
chidere a minei Lupeni, 
după cum se atestă în do
cumente. au început în a- 
nul 1881, iar exploatarea 
proprlu-zisă a cărbunelui 
în anul 1892. b) Tot din 
documente rezultă că în 
1900 la Lupeni funcționa o 
cocserie, aparținînd de 
„Societatea anonimă pen
tru fabricarea cocsului din 

.Uricani — Valea Jiului", 
cu sediul la Lupeni. Coc- 
seriei i-a aparținut și o 
spălătorie a cărbunețui.

Pentru alte date adresa- 
ți-vă Muzeului mineritului 
sau Arhivelor statului.

de 
în 

eăr- 
me-

Orizontul
'Vrmart fin pap ti

simbol
ascultă. Curge cărbunele... 
Peste 16 000 de tone intr-o 
lună. Dacă, imediat după 
introducerea complexului, 

producti-

j SMA-1,
; Petroșani. Așadar, 
j ce abia se contura 
. 3 ani o devenit realitate, vități de 8-9 tone/post, acum [ 
| De la orizontul 360 se ex- - - — *- —*-
• trage cărbune.
I ...Orizontul 360, abatajul
' frontal din panoul 1, stra- 5 și pentru un 

tul 5, blocul V, felia I. Un 
abataj in lungime de 83 
m și o înălțime de 3,40 
m. Complexul de susținere 
SMA-1 dă senzația unei a- 
lei de colonade și, dacă 
n-ar fi cărbunele, nimic 
n-ar da de înțeles că ne 
aflăm în mină. Aici lucrea
ză una dintre brigăzile de 
mineri cunoscută și recu
noscută. Majoritatea ti
neri. însuși șeful de briga
dă Victor Romeghea, un 
om de mină în adevăratul 
sens al cuvîntului, n-o tre
cut demult granița celor 30 
de ani. Se predă locul de 
muncă, se transmit sarcini. 
Limbajul în termeni tehnic: 
nu mai e o noutate. Toți 
sînt calificați sau policalifi- 
cați. Complexul și combina 
nu mai -au secrete față de 
ortacii lui Romeghea. îi

fabricat la I.U.M.
ceea . . _ _

acum brigada realiza I

j
4

I

s-o ajuns la peste 15 l 
tone/post, ceea ce înseamnă | 
un record și pentru stratul • 

complex I 
SMA-1. Constantin Bodes- * 
cu, Constantin Gogea, Vâ
sle Ciubotaru, ~ 
Mazgo, Marin 
Țenea Oprea, 
Dorobăț, Mihai Hîrtop, Pe. , 
tru Murgu. Mihai Brătescu. | 
Aceasta nu este o simplă > 
listă, ci un colectiv, < 
inilie de mineri din cei 45 
„ai lui Romeghea". Fapta 
lor - f 
ne. Gîndul lor - care sînt 
soluțiile să crească produc, 
ția și productivitatea.

...Mina Paroșeni, septem- I 
brie 1982. De Io orizontul- 
simbol 360, brigada condu, 
să de Victor Romeghea din ' 
sectorul I, înalță, un cîntec | 
al muncii bărbătești care • 
se alătură simfoniei muncii ț 
din întreaga noastră patrie. |

- -. ..&2 -u.' .

I
Constantin ! 

Fugaciu, J 
Constantin |

o fa- | 
’ I 

țării mai mult cărbu- > 
îift/'liil Irtr — Anta ’

i 
8

I
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I
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Reviriment

f Urmat t din pag. f)

Atelierul de 
ții electrice 
este una din 
fruntașe ale 
Petroșani.

repara- 
Varnița 
secțiile 

I.R.I.U.M 
Petroșani, in imagine, 
un aspect de muncă din 
sectorul reparării și re- 
condiționării motoare
lor electrice.
Foto : Ștefan CRISTIAN
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ramura industriei textile a 
dat numele celui mai mare 
cartier al orașului. Platfor
ma industrială s-a îmbogă
țit cu noua țesătorie, cons
truită din rațiuni economi
ce ți sociale. Avînd, adică, 
menirea să contribuie 
întărirea potențialului 
conomic al orașului și, 
de altă parte, la mai 
na folosire o forței „„ 
muncă feminine. Țesătoria 
beneficiază de c dotare 
modernă — mașini automa- | 
te care îngăduie obținerea ț 
unor productivități înalte | 
— de un fond de cadre co- | 
respunzător, soții și fiice dej 
mjneri care au dovedit în- ' 
că din primele ore de ac
tivitate multă indemînare 
și hărnicie.

Lupeni - oraș inscris pe

țări impetuoase. Io nivelul 
cerințelor și pe măsura 

prin participării sale la întări- 
mi- rea economică a țării. Un 
cir-

economice

ordonat cu atenție de edi- 
fii orașului. Sint mobilizate, 
atunci cînd este necesar, 
forțele cetățenești care, 
din adinei sentimente pa, 
triotice contribuie activ la 
finalizarea lucrărilor de in- 
teres obștesc, dind o pre
țioasă mină de ajutor cons
tructorilor. Se poate afirma, 
fără teama vreunei exa
gerări, că toți lupenenii 
aflați în putere de muncă 
au partea ior de contribu
ție pe plan edilitar-urba- 
nistic.

Transformările 
re ce se petrec sub privi
rile noastre își 
cursul neîntrerupt. Pas 
pas, ansamblul capătă con
tur. Intr-un ritm neîntîlnit 
pină acum, ortrșul. se dez- coordonatele unei dezvol 
voltă, iar înnoirile dau mă
sura rolului și locului deo
sebit de important 
care această așezare 
nerească se înstrie în 
cuitul valorilor 
ale țârii.

Dar și valorile economi
ce ale orașului sporesc, la
tă, de piidă, un nou o-’ 
biectiv industrial se află 

■ iri pragul inaugurării ; țe. 
șătbria de mătase, construi
tă pe platforma industria
lă a „Viscozei", unde o 
Întreprindere cu tradiție ■ în

înnoitoa.

urmează
cu

ia
e-
pe 

bu- 
de

te care îngăduie obținerea 4

oîoș în care prefacerile - 
mari sau mici — poartă

i

♦

*
, ____t

amprenta hărniciei tradițio- T , .. .. ... ■. , * 
k

nale a locuitorilor săi. Așa 
poate fi definită această 

cunoaștelocalitate care 
an de an prefaceri mărețe, 
împliniri edificatoare - rod 
al măsurilor adoptate pen. 
tru înflorirea patriei, pen
tru bunăstarea întregului 
popor, —

pe șantierele locuințelor 
din Vulcan

Notă

• ;

vor putea fi date în folo
sință toate apartamentele 
prevăzute în planul fizic. 
La obținerea acestor suc
cese au contribuit cons
tructorii din cadrul 
herulul Alba lulia 
T.C.I. Cluj și cei de 
șantierul 2 al Grupului 
Valea Jiului al T.C.H. In 
ciuda lipsei unor mijloace 
de transport, constructorii 
au menținut un ritm sus
ținut de luciți, îndeosebi 
în perioada de vară.

■In ceea ce ;'' 
frontul de lucru 

.anul viitor, s-au
de pe- acum măsuri cores- 
puuzătoare. A fost elibe
rat amplasamentul pen
tru primele blocuri de lo
cuințe cu două etaje, < are 
vor lega zona de pantă 
dintre bulevardul V isto
riei eu noul cartier-an- 
samblu d20 de apartamen
te. In săptămma viitoare 
vor ;fi trasate și amp'așa-

considera

ș an
al 
pe

privește 
pentru 
■stabilit

mentele blocurilor care 
vor constitui front de lu
cru pentru perioada rece 
a anului.

Au avansat
bil lucrările de sistemati
zare. Bulevardul Victoriei 
a fost betonat pînă în 
dreptul noului magarin- 
expoziție pentru vînzarea 
mobilei. Din păcate, in ul
timul timp lucrările de 
beton are și-au încetinit rit
mul. Se simte lipsa utila
jelor, cum.-sînt excavatoa
rele pentru executarea ți
nui volum important 
săpături, 
se poate 
rea unei

de 
fără de care, nu 
trece la betona- 
insemnate por

țiuni din bulevardul Vie. 
toriei. Un motiv de îngri
jorare îl constituie și ră- 
minerea în urmă a unor 
lucrări ia canalîzărhe și 
aleile din ansamblul de 
blocuri 320 apartamente. 
Dacă nu se iau acum, din 
timp, măsurț corespunză
toare, înainte de apariția 
ploilor din toamnă, întlr-

zieitea lucrărilor de siste
matizare va determina di
ficultăți în asigurarea con
fortului pentru sutele de 
locatari care au 
deja noile 
Conducerea

ocupat 
apartamente, 
șantierului 2 

Vulcan, precum și cea a 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.H., care 
răspund de execuția aces
tor -lucrări trebuie să ■ le 
acorde atenția cuvenită. 
In - în.tîrziere se af lă și o 
altă importantă lucrare 
de care depinde asigura-; 
r e a al imen tăr ii cu âpă a 
noilor cartiere : rezervoa
rele de la Brădet. în legă
tură cu aceste probleme, 

.consiliul popular, orășe
nesc a făeuț demersuri re
petate la''conducerea Gru-

■ pu-lui de. șantiere .Petroșani' 
,;-al T.C.II. Este cazul - cai 
problemelor din orașul 
Vulcan să li se acorde a. 
tenția cuvenită din partea 
constructorului, acum, î- 
nainte de meeputul ano
timpului ploios.

f'

r

A trecut un an de cind 
blocurile aparținătoare de 
fosta centrală term'că nr. 
1 din strada Carpaii Pe
troșani au fost racordate 
la rețeaua de termoficare. 
Sezonul rece care a urmat, 
întreaga perioadă de a- 
tunci a produs locatarilor 
multe satisfacții. Căldu
ră a fost, iar apa caklă... 
aproape conform progra
mului adică zilnic. Supără 
altceva; tot de un an lu
crătorii șantierului de ter
moficare au abandonat în 
lata blocului nr. 4 do; 
conducte de vreo .12 ui 
lungime, bune pentru re
țeaua magistrală, în extin
dere. Conductele' ; engines3 

..și ■ îngreunează 
'. . ȘL
autoturișmelor.

^...Probabil-, li s-ar putea 
găsi c o '■întrebuințare utilă. 
De aceea, încercării o... a- 
ducere aminte. (ID)

aere.
în ploăie
.circulaț ia locui torilor
parcarea

a ÎNCEPI ND DE LA 1 
SEPTEMBRIE 
însor 
nieo- 
sității .
din Lupeni 
de' invățămînt 
Ești' vorba despite 
TV, arte ,.p last tee, 
club; foțo-club,

Cultură fizică 
conduse d 
ne

se vor face 
ieri' In cercurile; teh.- 
aplicative ale UniVer- 

cultu ral-științifice 
pentru anul 

1982—19.83. 
radio- 

■ cinc- 
pian, 

și al- 
instruc- 

pregătiți.

LA NOUL MAGAZIN 
ujfiverșal din Petroșani 
se lucrează intens la a- 
menajările. interioare. Co_ 
lee.ti.vur I.C.S.M.T. pres
tează u.n mare, număr de 
ore ele muncă patriotică, 
contribuind efectiv 
hire a lucrărilor de 
Țe a mobilierului’ 
cial, 'executate de 
tori specialiști de 
F.C.M.P.M. Rădăuți.

■ LUCRU FĂCUT PE 
JUMĂTATE, Nu demult 
a fost demarată o bineve-

la-gră- 
monta- 
eomer- 
munci-

■ ''.ia

n i tu- lucrare — repararea 
și. plombarea șoselei spre 
Cabana Rusii Reparațiile 
însă n-au fost'făcute pînă 
la capăt. Pe această, șosea 
atit de frecventată în se
zonul estival, ..au mai ră
mas, din păcate, linele 
porțiuni nereparate. Suge
răm celor ce au început 
lucrarea s-o ducă pînă la 
capăt.

■ ILUSTRATE DIN 
STAȚIUNI. Pe adresa sin
dicatului de la I.M. I’e- 
trila sosesc zilnic ilusțra-

te scrise de minerii ‘ numără; loan Kovăcs; Ioan 
aflați la odihnă și trata- Vlad, Eugen Cras.uk, Au- 
TO-e'nt în minunatele, noas- rel. Ardelean u, Gheorghe 
tre stațiuni de pe litoralul Boghiu, Iosif Gergely, Ște- 
Mării Negre, ori în alte ~

balned-climatefi-
ilustra- 
își ex- 
pențru 

oferă
reface

rea sănătății șl hotărîrea 
ca, la reîntoarcere eu for
țe sporite, să dea patriei 
mai mult cărbune. Prin
tre cei' aproape 300 de 
mineri care și-au petrecut 
concediul în stațiuni se

stațiuni
ce din țară. Sint 
te în care minerii 
primă mulțumirile 
condițiile ce li se 
pentru odihnă sau

concediul în stațiuni

fan Bococi, Alexandru 
Biîzgău și muiți alții. (Em. 
Doboș, Petrila) ' .1

■ ÎNSCRIERI. Azi, în
cep înscrierile la Școala 
populară de artă din 
troșani, pentru anul 
învățămînt 1982—1983. 
primesc elevi la 
rele secții: muzică (pian, 
chitară, vioară, acordeon, 
instrumente de suflat),, co
regrafie (dans clasic copii

Pe- 
de 
Se 

următoa-

tură șl grafică),
■ IN ATENȚIA' CITI

TORILOR. Rrograiuul TV 
pentru săptămina viitoare, 
va apare în numărul de 
mîine (joi) al ziarului nos
tru.'

Rubrică realizată de
Dan STEJARU

Cras.uk
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IjSecretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
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a trasat sarcini de onoare, de mare răspundere 
pentru dezvoltarea și modernizarea mineritului 

minerilor, să îmbunătățim condițiile de muncă 
în general și, totodată, să asigurăm o crește
re mai accentuată a productivității și sporirea 
producției de cărbune de care patria noastră 
are nevoie pentru dezvoltarea sa economico- 
socială".

LUPENI, august 1979
„Fără îndoială că ceea ce s-a realizat cons

tituie un lucru deosebit de bun, demonstrează 
forța și capacitatea minerilor, a industriei 
constructoare de mașini, de a realiza mecani-

LUPENI, octombrie 1966
„Va trebui sa se acorde o mai mare atenție 

folosirii depline, cu maximum de eficiență a 
utilajelor și mecanismelor cu care șînt înzes
trate minele, creșterii gradului de mecanizare 
și introducerii unor metode de exploatare, cît 
mai adecvate condițiilor” naturale".

PETROȘANI, noiembrie 1977
„Dorim ca prin urgentarea mecanizării lu

crărilor, prin introducerea utilajelor comple
xe, de mare productivitate, să ușurăm munca

zarea necesară desfășurării unei producții 
moderne, pe bAa unei tehnici avansate.

’ ★
Trebuie să ne propunem să devansăm pla

nul de mecanizare pentru a putea, pe această 
bază, să realizăm o devansare a planului de 
cărbune. ★

Valea Jiului va continua să ocupe locul cel 
mai important în asigurarea cărbunelui de ca
litate nu numai pentru energie, ci și pentru 
industria metalurgică".

M E C A N I Z A REA
I
i
♦

CEA MAI SIGURĂ CALE SPRE

EFICIENȚĂ MAXIMĂ ÎN MINERIT
Sarcini de mare răs

pundere și înaltă cinste, 
indicațiile și orientările 
secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pro
gramul de mecanizare a 
mineritului, elaborat sub 
conducerea președintelui 
țării, au fost materializa
te cu promptitudine de 
minerii Văii Jiului. Dacă 
pini în 1970, in minele 
noastre nu exista nici 
un complex mecanizat, a- 
cwn in 1982 Valea Jiului 
dispune de 47 de com
plexe mecanizate, cărora 
li se adaugă 61 de com
bine de înaintări în căr
bune și in steril. Ce re
prezintă acest uriaș salt 
pe calea mecanizării și 
modernizării mineritului 
din municipiul nostru îl 
demonstrează cu priso
sință mina Lupeni, una 
dintre cele mai mari pro
ducătoare de cărbune 
eocsificabil din țară și 
în același timp una din
tre cele mai mecanizate 
unități miniere. Zestrea 
tehnică a minei Lupeni 
cuprinde între altele 15 
complexe mecanizate, 28 
de combine de abataj, 13 
combine de înaintări, iar 
fluxul de' benzi măsoară 
5 km lungime. Ponderea 
producției obținută cu

M i ne rul - tel i h ic i an, m î- 
nerul capabil să exploa
teze eficient un utilaj 
modern, dar și să-l în
trețină în condiții optime 
de funcționare, să-l re
vizuiască și să-l repare 
atunci cînd este nevoie, 
a devenit o realitate de 
necontestat în mineritul

tăiere mecanizată se ri- < 
dică la mina Lupeni la ( 
70,5 la sută din totalul < 
producției extrase. Aces- < 
ta este doar un exemplu. ț 
Astăzi, practic, in Valea 
Jiului nu există intre- 
prindere minieră care să ' 
nu aibă în dotare utilaje 
moderne, de mare pro
ductivitate și complexi
tate. Eforturile făcute de ț 
partidul și statul nostru ț 
pentru a crea condiții < 
optime de muncă mine- ? 
rului sînt răsplătite prin \ 
obținerea unor producții 
tot mai mari la frontu- ș 
rile dotate cu asemenea > 
Utilaje. Minerul de azi, 
minerul-tehnician este ; 
preocupat continuu de ri- ’ 
diearea pregătirii sale ) 
profesionale, pentru po. 
licalificărea sa, convins 
fiind că numai astfel l 
poate contribui, acțio- 1 
nind conștient și eficient, 
la creșterea producției ț 
de cărbune, că numai ost- Ș 
fel iși poate îndeplini ’ 
sarcina de mare răspun- , 
dere și cu un profund 
caracter patriotic, trasa- ) 
tă de partidul nostru : 
Țării cit mai mult căr
bune, cit mai ieftin și 
de o calitate mereu mai 
bună. I

Minerul-tehnician, o realitate a zilelor noastre
Văii Jiului; Un exemplu 
elocvent in acest scris îl 
oferă maistrul electro
mecanic llie Amorărițej 
de la Uricani, care a 
preluat conducerea unei

Televiziune 
cu circuit închis
Mina Paroșeni, mină 

pilot, mină în care s-a in
trodus pentru prima dată 
în- Valea Jiului un com
plex de tăiere și susținere 
mecanizată, ă început cu 
cîțiva ani în urmă să fo
losească televiziunea cu 
circuit închis.’

Pe monitoarele din ca
bina dispecerului, adevărat 
punct de comandă al ac
tivității subterane, pot fi 
urmărite punctele „cheie" 
de pe fluxul de transport 
ăl minei. Operativitatea 
cu cafe sînt primite infor
mațiile de la punctele de 
lucru unde sînt .montate 
camerele de luat vederi, 
prelucrarea promptă a a. 
cestora, permite luarea 
celor mai eficiente decizii 
pentru buna desfășurare 
a activității de transport. 
Este un început, dar care 
dovedindu-și eficiența ur. 
mează a fi extins și la alte 
genuri de activitate și nu 
numai la mina Paroșeni.

formații, care exploa
tează un complex meca
nizat, de măre producti
vitate, cel mai mare 
complex aflat în dotarea 
minelor noastre. Tn ima-

, ■ Elementele din hi.
| draulica de comandă mi-
■ nieră, părți componente 
I deosebit de importante în 
|* ansamblul utilajelor desti.
■ nate subteranului Văii Jiu- 
I lui, au început să fie fa- 
j bricate la I.U.M. Petroșani. 
• Prin fabricarea acestor e. 
I lemente constructorii de u- 
| tilaj minier contribuie din

Fabricat
în Valea Jiului

doarLa uzina care pînă nu demult efectua 
reparații de utilaje miniere, azi puternică întreprin
dere constructoare de mașini și utilaje miniere — 
I.U.M. Petroșani — au început să fie produse în se
rie, complexe de susținere mecanizată, combine de 
abataj, foreze și transportoare de mină. Acestea 
sînt cîteva din cele mai importante utilaje pe care 
colectivul de constructori de mașini miniere pot 
scrie, cu îndreptățită mîndrie, „Fabricat în Valea 
Jiului", I.U.M, Petroșani, devenind o firmă cu un 
binemeritat prestigiu în mineritul țării.

ginilo de iuai sus sînt 
surprinși membrii for
mației în două faze. deo. 
sebit de importante pen
tru bunul mers al pro
ducției: montarea cpm-

Realizări și perspective
reducerea substan- 
importurilor.

mina 
este 
unui 

o 
cu-

plin la 
țială a

■ O nouă tehnologie de 
lucru se aplică la 
Petrila pe stratul 6, 
vorba de folosirea 
complex mecanizat cu 
deschidere a cadrelor 
prinsă între 1 și 2,2 m, cu 
pasul de 
iar viteza 
organului 
gului) de 1,3 m/min.

mutare de 1 m, 
de avansare a 
de tăiere (a piu-

ț

I 
I
I
j
I i

plexului și exploatarea, 
acestuia. Datorita bunei 
întrețineri a utilajului 
și exploatării sale efi
ciente cu 15 oameni, cit 
numără .'întreaga brigadă, 
formația de lucru a ex
tras în medie 1000 de 
tone pe zi, atîngînd. pro
ductivități de Vîrf de 
20—22 tone pe post.

. *
I

■ Pe planșetele de Iu- | 
cru ale cercetătorilor și * 
proiectanților de la filiaia | 
Petroșani a C.C.S.I.T.U.M. J 
Satu Mare, se află- două , 
noi complexe mecanizate : j 
SMA-2 de tip pitic, desti- 1 
nat abatajelor din stratele J 
cu grosimi sub 1,8 m și | 
CMA-4L, complex pentru J 
straie cu grosimi de 4 m. ,

Confirmare 
a eficienței unui 

complex realizat la 
Petroșani

mi-Stratul 3, cimpul
nier Petrila. Intr-un a- 
bataj frontal cu condiții 

| tectonice deosebite, strat 
| cu grosimi variabile și 
| cu o lungime medie de 
i 20 m, brigada condusă 
I de minerul Ștefan Alba, 
j exploatează cu succes 
| un complex mecanizat, 
I de tip SMA-2, proiectat 
[ și construit în Valea 
| Jiului. Realizînd pro- 
! ductivități medii de 11 
i —12 tone/post, minerii 
î din brigada amintită au 
j extras de la începutul 
j anului 100 000 tone de 
j c ărbune, cu 26 000 mai 
, mult deeît aveau stabi- 
I life sarcinile de plan, 
j Măiestria și priceperea 
; minerilor, caracteristi- 
ț cile tehnice ale utila- 
1 jului, funcționalitatea 
! sa au demonstrat cu 
î prisosință prin rezul- 
; talele obținute, au con-
• firmat eficiența deose-
• bitâ a complexului me- 
j canizat realizat in
• Vale. Și pentru a fi și 
: mai convingători, su- 
■ bliniem că producția 
; extrasă din acest aba- 
‘ tă-j este cu 50 la sută

maj mare deeît cea re- 
! alizată în aceleași con

diții dintr-un abataj cu 
susținere metalică in- susținere metalică 
dîviduală.- uiyiauaia. ,

: Asemenea utilaje
.e-
J

i
J

se
des: întilnesc. tot mai

■ in abatajele Văii Jiului, 
i cîștigînd încrederea mi- 
l norilor.

Pagină redactată «le

Dorin CITEȚ A
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tralel industriale pentru 
autovehicule de transport 
și a ministerului de re
sort, referitoare la preo
cupările acestui puternic 
GOlectiv muncitoresc pe 
linia ridicării pe o treap
tă superioară a calității 
producției de autovehicule 
de transport.

Conducătorul partidului 
și statului este informat, 
de către directorul general 
al întreprinderii, despre 
felul în care a acționat 
consiliul de conducere al 
uzinelor pentru transpu
nerea în practică a indica
țiilor date de secretarul 
general al partidului cu 
ocazia precedentei vizite 
de lucru pentru aplicarea 
unor tehnologii perfecțio
nate care să asigure spori
rea în continuare a cali
tății motoarelor.'

Dialogul de lucru înce
pe în secția de motoare 
Diesel.

Pe parcursul dialogului 
de lucru cu colectivul 

muncitoresc de la între
prinderea de autocamioane, 
ca și în discuția finală, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat gazdelor să con
tinue preocupările pen
tru ridicarea pe o treap
tă superioară a calității 
autocamioanelor șî motoa
relor. Apreciind realiză
rile de pînă acum, tovară
șul Nicolae Ceaușescu i-a 
felicitat pe constructorii 
de autocamioane brașo
veni, urîndu-le noi succe
se în activitatea lor vi
itoare.

Caloana. oficială se în
dreaptă spre întreprinde
rea Tractorul.

Tovarășul Ni co 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu urale și ovații de mun- 
citorii aflați în curtea în
treprinderii pentru acest 
moment sărbătoresc. Se 
fac calde manifestări de 
simpatie și dragoste pen
tru conducătorul partidu
lui și statului nostru.

Sînt vizitate secția tur
nătorie de fontă, secția 

unde se realizează prelu
crările mecanice necesare 
producerii tractoarelor, 
secția montaj general.

La ieșirea din hala de 
montaj, pe un platou din 
incinta întreprinderii, to- 
varășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului, 
le sînt prezentate cele mai 
noi modele de tractoare,' 
pe pneuri și șenile, de 
diferite puteri și cu des
tinații diverse.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat co
lectivul acestei cunoscute 
întreprinderi pentru rea
lizările de pînă acum, ex- 
primîndu-și convingerea 
că și în viitor specialiștii, 
inginerii și tehnicienii, toți 
oamenii muncii de aici 
vor face totul Ca marca 
„UTB" să se bucure în ța- 
ră și străinătate de ace
eași bună reputație.

A fost vizitată, în conti
nuare, întreprinderea „Hi
dromecanica".

Muncitorii de aici l-au 
întîmpinat pe secretarul 
general al partidului cu 
cele mai calde sentimente 
de dragoste, stimă și recu
noștință. __

în cadrul dialogului de 
lucru, gazdele au înfățișat 
evoluția tehnică a între
prinderii.

Vizitînd mai multe sec
ții și ateliere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
urmărit cu atenție proce
sele moderne de fabrica
ție, tehnologiile folosite, 
au cercetat îndeaproape 
produsele expuse în stan
duri și expoziții special 
amenajate.

Pretutindeni, aii fost 
primiți cu intensă bucurie 
și satisfacție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie aclama
țiilor, manifestărilor pline 
de simpatie ale muncitori
lor.

Secretarul general al 
partidului a felicitat co
lectivul întreprinderii „Hi
dromecanica" pentru rea
lizările obținute și i-a u- 
rat noi succese în activi
tatea viitoare.

Ultimul obiectiv al vizi
tei de lucru a fost între
prinderea „Rulmentul".

Oamenii muncii de aici 
— români, maghiari, .ger
mani și de alte naționali
tăți au făcut o primire 
entuziastă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, ex- 
primîndu-și bucuria de 
a-i avea oaspeți în între
prinderea lor.

Prin intermediul unor 
ilustrative grafice este, 
înfățișată dinamica pro
ducției de rulmenți rea
lizați de întreprinderea 
brașoveană, volumul ex
portului, evoluția produc, 
tivității muncii, realizări
le obținute pe linia redu
cerii consumurilor de me
tal, energie și combustibili.

Oaspeții șînt invitați să 

viziteze cîteva secții de 
producție.

Sînt vizitate Fabrica de 
bile și secția de rulmenți 
speciali.

Felicitînd colectivul în
treprinderii pentru rezul
tatele obținute, secretarul 
general al partidului a 
cerut să se acționeze In 
continuare pentru înfăp
tuirea în bune condiții ă 
prevederilor de plan pe 
anul în curs, creșterea și 
diversificarea producției 
de rulmenți speciali ne
cesari economiei noastre 
naționale

Mulțumind pentru apre
cierile făcute, gazdele l-au 
asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că oa
menii muncii de la între
prinderea de rulmenți 
Brașov vor acționa cu 
toată hotărîrea pențru 
transpunerea în viață a in
dicațiilor primite cu prile
jul vizitei pentru îndepli
nirea și depășirea sarcini
lor de plan- ce le revîn pe.h= 
acest an, pe întregul cin
cinal.

Marea adunare populară din municipiul Brașov
(Urmare din pag. li

rii de care se bucură con
ducătorul partidului și sta
tului nostru în rîndul în
tregului popor, pentru tot 
ceea ce a făcut și face 
pentru propășirea, bună
starea și fericirea întregii 
noastre națiuni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au răspuns cu 
căldură manifestărilor de 
dragoste și recunoștință 
ale brașovenilor.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Gheorghe 
Dumitrache, primul secre. 
tar al Comitetului județean 
de partid Brașov al P.C.R.

In continuare au luat 
cuvîntul Vasile Sechel, di
rector general al Centra
lei industriale de tractoa
re Brașov, loan Ciocan, 
secretar al comitetului de 
partid al Combinatului 
chimic din orașul Victo
ria, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii.

Primul secretar al- Co
mitetului județean de 
partid, exprimînd dorința 
participanților la adunare, 
a tuturor locuitorilor Bra
șovului a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cu
vîntul.

Primit cu vii și înde
lungi aplauze, cu puterni
ce urale și ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a 
fost Urmărită cu deosebit 
interes, cu deplină apro
bare de toți participanții 
la adunare, fiind sublinia
tă în repetate rînduri de 
îndelungi aplauze, urale 
și ovații; s-a scandat cu 
înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și 

poporul!“, „Ceaușescu — 
pace !“.

în încheierea adunării, 
făcîndu-se ecoul senti
mentelor și gîndurilor co
muniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din ju
dețul Brașov, a luat cu
vîntul primul .secretar al 
Comitetului județean de 
partid.

Adunarea s-a încheiat în 
aceeași atmosferă vibrantă, 
însuflețită, de înălțător 
patriotism, cei prezenți re- 
afirmîndil-și hotărîrea de 
nestrămutat de a da via
ță îndemnurilor și orien
tărilor formulate de secre
tarul general al partidu
lui, de a-Și aduce contri

buția la înfăptuirea mari
lor sarcini ce revin jude
țului din. mobilizatoarele 
obiective înscrise în am
plul program de edificare 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

La plecare, zecile de
mii de participant la
marea adunare populară a- 
clamă din nou cu însufle
țire, ovaționează îndelung 
pentru partid și secretarul 
său general, pentru con
tinua înflorire a patriei 
noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-au îndreptat 
apoi spre Predeal.

Pe întregul traseu ce a 
străbătut cîteva din arte
rele principale ale Brașo
vului, străjuit de moderne 
construcții ridicate în ul
timii ani, numeroși locui
tori ai orașului și-au ma
nifestat cu deosebită căl
dură dragostea și stima fa
ță de secretarul general 
al partidului, recunoștin
ța față de grija sa stator
nică pentru dezvoltarea 
necontenită a județului 
lor, ca dealtfel a tuturor 
zonelor țării, pentru ridi
carea permanentă a nive
lului de trai material și 
spiritual al întregului 
nostru popor.
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Rugby ștnnța, la începutul noului
Echipa studențească de Mihai Bucos (două dropuri 

rugby, Știința, a reușit să și trei l.p., toate din pozi- 
depășească integrarea noi
lor jucători în cerințele 
sportului de performan
ță. Actualul campionat gă
sește echipa în plin pro
ces de pregătire fizico- 
tactică sub conducerea 
noului antrenor-jucător 
Mihaj Bucos — cunoscut 
„internațional" al Româ
niei, fost jucător al Știin
ței în anii tre°uți —, cu 
următorul lot: Bucan, Or- 
telecan (Garofil), Dobre — 
Drumea. Sușinschi (Sandu)
— Ion Florentin, Constan
tin Ștefan, Băloi (Viciu)
— Bonea (Mateescu) — 
Bucos, Dumitru Florian, 
Chiriac, Medragoniu (Du- 
mitraș), Catană, V. Dobre 
(Lucaj. Accidentat: Ghiță. 
Noutăți: Dubrău, Șoiman 
și Matei. Tot în rîndul in
disponibilităților pot fi 
trecuți Dumitraș, Luca, 
V. Dobre, Medragoniu.

Locul VI în campionat 
și experiența jucătorilor, 
care uneori s-au autode- 
pășit, au obligat rugbiștii 
din Petroșani la un start 
bun, concretizat intr-un 
meci egal reușit la Bucu
rești, în fața puternicei for
mații a Sportului stu
dențesc (15—15).

Cunoscînd că toate cele 
15 puncte au fost realizate 
cu aportul deos.eb;t al lui 

ții extrem de grele), l-am 
rugat pe noul antrenor 
să ne spună cîteva cuvin
te despre echipa sa.

— Sîntem încă într-o fe
brilă căutare a unei for
mule de. echipă care să 
ne mulțumească și a unui 
sistem de joc mai eficient. 
Inerente începutului sînt 
și acomodarea mea cu e- 
chipa, mai bine zis a e- 
chipei cu mine, cu noile 
reguli de antrenament. 
Sînt bine cunoscut de toți 
jucătorii, se știe că în te
ren n-am fost niciodată 
jucătorul jumătăților de 
măsură, și nu voi fi altfel 
nici ca antrenor. Cu ac
tualul lot, cam restrîns, 
putem depăși locul Vi, pu
tem aspira la un loc. pe 
podium, ceea ce ar fi fru
mos după o absență de 
zece anț a Științei din 
rîndul primelor trei echi
pe din țară Intrucît eu 
activez în dublă postură 
(antrenor-jucător), pentru 
a fi direct și foarte clar, 
spun că n-am să cer ni
mic altceva colegului, meu 
de echipă decît să facă tot 
ceea ce fac și eu în teren...

— Bine, dar nu toți co
echipierii pot să „benefi
cieze" de condiția fizică 
și tehnică a cunoscutului. 

internațional Mihai Bu
cos !

— Cum să nu ? I Dovadă 
e primui meci, cu Sportul, 
unde numai cîteva ine
xactități tactice și faptul 
că jocul a fost în deplasa
re ne-au privat de victo
rie. Vom încerca, să con
firmăm această nouă stare 
a echipei în meciurile ca
re urmează.

Sperăm în rezultate fru
moase, care să mărească 
numărul spectatorilor și 
care să sublinieze faptul 
că, pe lingă echipa de fot
bal Jiul, Știința Petroșani
reprezintă rugby-ul din

TELEX ft TELEX ■ TELEX

Pupă cum s-a mai a- 
nunțat, la 4 septembrie 
vor începe la Schwerin, 
(R.D. Germană) campio
natele europene de box 
pentru tineret. La această 
ediție, țara noastră va fi 
reprezentată de 6 pugi- 
liști: Nicolae Rotaru (se- 
mimuseă), Sandu Leca 
(muscă), Dorel Jianu (co
coș), Dănilă Bumbac (se- 
mimijlocie), Doru Mari
nescu (mijlocie mică) și 
Ilarie Petrescu (mijlocie). 
Antrenorul echipei este 
Teodor Niculescu. Ca ar-

campionat
Valea Jiului la cea .mai 
înaltă cotă a performan
ței. Pentru deplina reuși- 
lă sperăm intr-un ajutor 
substanțial în ceea ce pri
vește baza materială (sa
lă, aparate ajutătoare) din 
partea Clubului și din 
partea școlii sportive, care 
trebuie să. fie o adevărată 
pepinieră de jucători pen
tru echipa studențească.

Deci, în noul campionat, 
alătufi de susținătorii în
flăcărați. cu vorba și cu 
fapta : Hai Știința !

Interviu realizat de 
Ioan Dan BALAN

bitru va face deplasarea 
Constantin Chiriac. ,

★
Finalele campionatelor 

naționale de box (seniori) 
se vor desfășura între 13 
și 19 septembrie pe ringul 
Palatului sporturilor și 
nu pe stadionul „Republi
cii" cum se comunicase 
anterior. Campionii vor 
fi cunoscuți duminică 19 
septembrie, ultima gală fi
ind programată de la ora 
10.

(AGERPRES)

FILME
PETROȘANI — 7. No

iembrie : Bonner fiul ; 
Unirea : Ultima cursă.

PETRII.A : Cei șapte 
fantastici.

LONEA : Povestea iui 
Buddy Holly.

ANINOASA : Un e- 
.chipaj pentru Singapo
re.

VULCAN: Copie la 
indigo.

LUPENI — Cultural: 
Pilot de formula I.

URICANI: Călăuza,
I-H.

: TV
16,00 Telex.
16,05 Stadion — emi

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Puiber 
Zina, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.
(1031)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boacă

ANUNȚ

Petrică, eliberată de I.M. 
Livezeni. O declar nulă. 
(1032) -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Granda 
Ioan, eliberată de Pre- 
parâtia Petrila. O declar 
nulă. (1033)

DE FAMILIE ■ 7

Soția și copiii anunță cu durere împlinirea unui 
an de la dispariția fulgerătoare a celui care a fost soț 
si tată iubit <

TOR A THEODOR
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (1005)

siune de actuali
tate sportivă. .

5,45 Reportaj pe glob : 
Linia de înalt;,
tensiune. Film do
cumentar, pro
ducție a studiouri
lor din R.S. Viet
nam

17,05 Rezultatele tra
gerii pronoex- 
Pres.

17,10 Universul femei
lor.

18,00 închiderea pro- 
' gramului.

20,00 Telejurnal.
20,25 Noi, gospodarii 

țării. 1
20,45 Telecin emateca. Ci- 

ciul „Mari actori". 
„12 oamenj fu
rioși".

22,20 Telejurnal.

î 
r
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