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CULTURĂ — ARTA
MINERII — participant,! activi la viața

spirituală a Văii Jiului.
© Astăzi și mîine, pe scenele și la locurile 

de agrement — ARTIȘTII AMATORI OMA
GIAZĂ OAMENII DIN ADÎNCURI.

6 Păstrători ai cîntecului coral românesc.
C De ziua lor, inima și versul.
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r
în întîmpinarea
marii sărbători

a Eliberării
și a Zilei minerului

Mecanizarea — cale sigură 
de creștere a producției

1400 tone
Minerii și mecanizato

rii din cariera Cîmpu Iui 
Neag se află și în aceas
tă lună în fruntea între
cerii socialiste pentru 
a da țării cît mai mult 
cărbune. Cu cele 439 to
ne extrase suplimentar, 
miercuri, 3 august, plusul 
cumulat în această lună

pests plan
se ridică la peste 1400 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. în aceste zile, co
lectivul din cariera Cîm
pu lui Neag depune e- 
forturi susținute pentru 
a întîmpina Ziua mine
rului și ziua de 23 Au
gust cu noi și noi succe
se pe frontul cărbunelui.

In devans
în aceste zile, construc

torii șantierului 3 Vul
can al I.C.M.M. vor pu
ne în funcțiune, la putu) 
nr. 8 al minei Vulcan, 
un modern turbocom- 
presor avînd un debit de 
243 mc aer pe minut.

Darea în exploatare a 
turbocompresorului va 
avea loc cu 15 zile în 
devans față de termenul 
planificat. (Gh. O.)

Hărnicie la cota 21
La cota 21 din cadrul Preparației din

Lupeni s-a consemnat în aceste zile un 
Ifapt de hărnicie pe care preparatorii

l-au dedicat Zilei minerului. Pe plan- 
șeul de la cota 21 se adunaseră circa 200 

1 tone de cărbune ieșit din procesul de
preparare. In mod normal, pentru cu
rățirea planșeului trebuia oprită insta
lația, iar operația putea fi făcută în 
circa 7 zile. Preparatorii din formația

S------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

condusă de Vasile Răcășan, consultind 
și pe maistrul Ion Strinu au hotărît să 
curețe planșcul fără să oprească insta
lat a. Lucrînd în condiții deosebite, ei 
au reușit să termine lucrarea în doar 
4 zile. Autorii acestui fapt de hărnicie 
sînt Teodor Pop. Leon Zăgrcan, Floriea 
■Răcășan, Ana C'iupc, Lidia Vlad. Maria 
Preoteasa, Elisabeta Gheorghe. Ana P■ i- 
săcaru și soții Oprea Aneta și lacob.

Minerii de la Paroșeni 
sînt considerați, pe bună 
dreptate, „pion ieri i“ me
canizării in Valea Jiului. 
La această mină a fost in
trodusă pentru prima dată 
o mașină de încărcat de 
mare capacitate. Căru
cioarele de perforat cu 
două brațe, transportoa
rele cu covor de cauciuc și 
televiziunea industrială cu 
circuit închis tot la mina 
Paroșeni au fost experi
mentate și folosite pentru 

•prima dată în Valea Jiu
lui. Primul complex de 
susținere mecanizată, a 
fost introdus la sectorul 11 
al minei Paroșeni în anul 
1969. Rezultatele obținute 
cu acesta au fost încura
jatoare. S-au experimen
tat în continuare și alte 
complexe de susținere me
canizată provenite din im
port, cît și cele de fabri
cație românească. Forma
ția „service" a minei are 
de acum multă experien
ță în introducerea și pu

nerea în tunețiune a com
plexelor. Adaptările și mo
dificările care trebuie e- 
xecutate în funcție de con
dițiile de zăcămînt exis
tente sînt făcute de către 
specialiștii acestei forma
ții. Din rîndurile ei s-au 
format și primii mineri- 
tehnicieni, care au rămas 
să folosească și să întreți
nă in stare de funcționa
re aceste utilaje de înaltă 
capacitate. în prezent. la 
mina Paroșeni, fiecare sec
tor de producție are un 
abataj echipat cu susține
re și tăiere mecanizată din 
care se obține cea mai 
mare pondere a producției. 
La această mină peste 80 
la sută din producția zil
nică este extrasă mecani
zat, din cele trei mari ca
pacități de producție. A- 
mintira că prin moderni
zarea principalelor lucrări 
miniere, la Paroșeni nu 
mai există nici un abataj 
echipat în lemn.

în luna iulie formația 
condusă de Francisc Fa-

realizat o productivitate 
medie d-■ 20 tone _pe post 
(cu 5 tone mai mult decît 
cea planificată) extrăgind 
astfel o producție supli
mentară de 19 400 tone de 
cărbune, Cu rezultate de
osebite (plus 2500 tone) a 
încheiat și brigada condu
să de Gavrilă Mesaroș din 
cadrul sectorului I care a 
depășit productivitatea 
muncii planificată în aba
tajul cu susținere și tăiere 
mecanizată pe care îl ex
ploatează în medie eu trei 
tone pe post. Datorită u- 
nor condiții mai deosebite 
eu care s-a confruntat <u 
luna iulie brigada lui Ni- 
colae Andrașîc de la sec
torul II. rezultatele obținu
te de el au fost mai mo
deste, dar incepînd încă 
din prima zi a lunii au
gust productivitatea mun
cii a crescut în medie la 
17—18 tone pe post și in 
acest abataj echipat -u

Gheorghe BO I F \

:oda- 
un 

mi- 
1929,

Nu vom uita n i 
— a glăsuit ca 

jurămînt hotărîrea 
nerilor, în august 
după glorioasa ridicare
la luptă revoluționară, 
ca și după reprimarea 
sîngeroasă care a avut 
loc. Aceste cuvinte au 
fost transmise din gene
rație în generație pînă 
în zilele noastre, făcîn- 
du-ne să cinstim pagini
le de eroism revoluționar 
ale minerilor care s-au 
ridicat cu vehemență în 
repetate rînduri împotri
va asupririi și exploată
rii nemiloase a orîndui- 
rii capitaliste.

Luptele eroice din Lu
peni au fost 
înrăutățirii continue 
condițiilor de muncă

rezultatul 
a 

Și

z.akaș de la sectorul 1,11 a

VOM UITA NICIODATĂ!"
viață ale minerilor. Șo
majul, foametea, regimul 
de teroare, nesiguranța 
zilei de mîine au dus 
muncitorii Văii Jiului 
la capătul răbdărilor. Vi-

muncitorii, care le 
ținea revendicările, 
drumîndu-i pe 
luptei 
tru apărarea 
lor. Refuzul

sus- 
în- 

calea 
revoluționare pen- 

intereselor 
societății

Din evocările unui veteran 
al luptelor minerești

loc să primească bani, 
ei rămîneau datori. Toa
te acestea au dus la iz
bucnirea luptei mineri
lor din august 1929. Or
ganizată în întreaga Va
le a Jiului, lupta a iz
bucnit cu o zi mai de
vreme la Lupeni, ridi
carea minerilor fiind de- 

o
pregnantă 

minei 
de 

minerilor aju- 
materiale prevă- 
contractul colec- 

1920.

mizeria ce le hă- 
stăpîni- 

bur- 
anii 
mai

tregia, 
răziseră clasele 
toare ale regimului 
ghezo-moșieresc în 
crizei generale n-au 
putut fi suportate.

Cuvîntul Partidului 
Comunist Român pătrun
dea tot mai larg 
dul minerilor, 
comunist a fost 
forță care

în rîn- 
Partidul 
singura 

organiza

carbonifere de a reînnoi 
contractul colectiv de 
muncă, de a respecta con
tractul obținut de mineri 
încă de la greva genera
lă din 1920, a dat naștere 
la numeroase abuzuri din 
partea administrației mi
nelor. Din' salariile mun
citorilor s-au făcut în 
fiecare lună rețineri mari, 
îneît la sfîrșitul lunii în

terminată tocmai de 
samavolnicie 
a administrației 
Lupeni prin refuzul 
a plăti 
t oarele 
zute în 
tiv din

Aron CRISTEA, 
miner pensionar, 

membru de partid 
stagiu din ilegalitate

In stația de 
filtre presă 
de la prepa- 
rația C'oroești, 
se descarcă o 
nouă ..șarjă" 

de turte.

Foto : 
Cristian 

ȘTEFAN

Cil

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag a 2-a)

Prioritate ia I.F.A, „Vîscoza“

Crearea frontului pentru montaj
f

O brigadă care, învingînd greutățile 
cu care s-a confruntat în luna iulie, a 
pășit — cum se spune — cu dreptul de 
la începutul lui august : cea condusă de 
minerul Traian Pop, de la sectorul III

al minei Uricani. La zi, în această lună, 
brigada a extras suplimentar sarcinilor 
de plan peste 50 tone de cărbune.

Foto : Șt. NEMECSEK

Pînă la finele acestui 
an. noua capacitate de 
producție de fire de mă
tase artificială de la 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni 
este prevăzută în plan cu 
o producție de 150 tone 
de fire rezultate din pro
bele tehnologice în sar
cină. Pentru înfăptuirea 
acestui obiectiv, condu
cerea întreprinderii, în 
calitate de beneficiar, s-a 
străduit să asigure toate 
"ond iții le

Cu toate acestea, după 
primele șase luni ale a- 
nului, planul de investi
ții n-a fost realizat decît 
în proporție de 32,6 la 
sută. Valoric, aceasta 
reprezintă o rămînere în 
urmă de peste 216 mi
lioane lei, din care 70,5

milioane lei la lucrările 
de construcții și montaje 
și 108 milioane lei la u- 
ti la jele care trebuiau 
montate. Ritmul de lucru 
s-a menținut la fel de 
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sub semnul, urgenței 
in investițiile 
anului 1983 

zzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzz 
scăzut și în prima lună a 
celui de-al doilea semes
tru.

Analiza cauzelor rămî- 
nerilor în urmă, pune în 
evidență că antrepreno
rul general al lucrării de 
investiții de la I.F.A. 
„Vîscoza", respectiv Trus
tul de construcții indus

triale „Gh. . Gheorghiu 
Dej" nu a asigurat forța 
de muncă prevăzută în 
plan. Datorită întîrzie- 
rilor față de graficul fi
zic de execuție nu s-a 
asigurat front de lucru 
pentru subantreprenorii 
de specialitate. S-a- creat 
astfel un lanț de ne
ajunsuri care au generat 
mari întîrzieri, lipsa ac
tuală de front de montaj 
pentru utilaje care însu
mează sute de milioane 
de lei. La începutul ce
lui de-al doilea semestru 
stocul de utilaje care a 
fost adus pe șantier în

V.S. FENEȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Mecanizarea
(Urmare din pag. 1)

ale

di- 
în- 

mi- 
gu-

ome- 
cu- 

răs- 
Vitoș

din Valea 
toate lucrările 
se sapă 
înaintare, 
folosite patru

tri- 
fie 

încă 
cărbu-

a greși că mina Pa- 
este cea mai meca- 
mină
Aici

de creștere
(Urmare din pag. I)

„Nu vom uita niciodată !“

*
*

*

i 
ț
*
ț
*
ț

Incă din 4 august 1929 
a avut loc o adunare ge
nerală a sindicatului mi
nerilor din Lupeni. Cu 
acest prilej s-a hotărît, 
ca răspuns la refuzul pa
tronilor de a se achita 
de obligațiile cuprinse 
în contractul colectiv, să 
se declare grevă. în 
mineața de 5 august, 
tii la mina Ileana 
nerii s-au adunat la 
ra galeriei fără să coboa
re nimeni în mină. La 
îndrumarea comuniști
lor, minerii au trimis 
oameni de încredere la 
celelalte mine cu chema
rea ca toți salariații mi
nelor din Lupeni să se 
adune la uzina electrică. 
S-au adunat aici, pînă la 
ora 10, muncitorii de la 
minele Victoria, Clara, 
Ștefan. Pentru a opri o- 
rîce activitate, greviștii 
au hotărît să oprească 
inima care dădea pulsul 
minei și orașului — uzi
na electrică.

Patronii își trimiteau 
oamenii lor, cozile loi- 
de topor, agenți provo
catori, pentru a intimida 
muncitorii, cerîndu-le să 
elibereze uzina. Minerii 
au respins provocările și 
au trecut la organizarea 
pichetelor de grevă. Așa 
a trecut ziua de 5 au
gust 1929. Văzînd că mi
nerii nu cedează, patro
nii au cerut ajutorul or
ganelor de represiune ale 
statului burghezo-moșie- 
resc. în dimineața zilei 
de 6 august greviștii s-au 
văzut înconjurați de tru
pe de grăniceri, gardieni,

jandarmi amețiți de bău
tură și conduși de pre
fectul Rozvani. Pentru a 
încuraja trupa și mai 
mult, el a venit spre mi
neri cu pistolul în mînă, 
cerîndu-le să părăsească 
uzina și să reînceapă lu
crul. Atunci unul din 
fruntașii grevei, tînărul 
Vitoș Gavrilă, înaintînd 
spre el, i-a cerut să fie 
respectate drepturile mi
nerilor la o viață 
nească. Acestor 
vinte prefectul le-a 
puns cu gloanțe.
Gavrilă s-a prăbușit fără 
viață pe piatra rece a 
curții minei. Detunătu
rile puștilor, răpăitul 
mitralierelor, ce au ' ur
mat, vaietele răniților 
și ale celor în agonie au 
fost însoțite de strigătele 
de revoltă ale copiilor, 
mamelor și soțiilor a- 
cestora, care s-au solida
rizat 
aflau 
piere.

22 
de-ai 
gloanțele și 
dușmanului de 
mulți alții au fost răniți. 
Teroarea a continuat. Ni
meni nu avea voie să 
iasă din casă. Au urmat 
percheziții și s-a oprit 
circulația pe străzi. Ora
șul întreg era în doliu. 
Aproape fiecare familie 
avea pe cineva drag la 
spital, unde au fost duși 
cu camioanele și cu 
ruțele de transportat 
noiul.

Cu toate măsurile 
represiune luate de către 
capitaliști împotriva mi
nerilor, lupta nu a putut 
fi înfrîntă, minerii n-au

cu greviștii. Ei 
pe dealul

se 
din apro-

mineri, 
noștri au

tovarăși 
pierit de 

baionetele 
clasă, iar

că- 
gu-

de

fost îngenuncheat i. Orga 
nizațiile de celulă aM 
partidului mobilizau în l 
permanență la luptă pe l 
cei exploatați ; sub în- 
drumarea partidului lupte- ) 
le au continuat. Lupta 
condusă de partid, a mi
nerilor, a întregului po
por român a fost încu
nunată de marea victorie 
a Eliberării de la 23 
August 1944.

Astăzi sîntem mîndri 
că sub conducerea parti
dului, patria noastră so
cialistă înflorește an de 
an. „Eroicele lupte ale 
minerilor din Lupeni din 
august 1929 — reprimate 
sîngeros de regimul bur- 
ghezo-moșieresc — arată 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu — au consti
tuit o viguroasă afirma
re a combativității revo
luționare a întregii noas- ț 
tre clase muncitoare, * 
re, sub conducerea j 
dului comunist, s-a dove
dit a fi cea mai devotată 
apărătoare a intereselor 
poporului, cea mai con
secventă forță de progres 
a țării".

Au trecut 
la eroicele 
țîonare ale 
august 1929. Aș vrea 
mă adresez tinerei gene
rații. E bine să cunoască 
paginile eroice ale trecu
tului de luptă al mine
rilor, al poporului nos
tru, și urmînd exemplul 
de dăruire patriotică al 
înaintașilor, să 
dă la toate 
partidului, să 
mereu prin fapte 
muncă la înflorirea scum
pei noastre patrii, Româ
nia socialistă.

e, ca- 1
parti- 1

ț

I
I

J
<
<

54 de ani de 
lupte revolu- 
minerilor din 

să

răspun- 
chemările 
contribuie 

de

Crearea frontului

Strunganța Elena Mo
rar de la secția „me
canică I" de la I.U.M.P.
Foto : loan BĂLOI

susținere și tăiere mecani
zată. De altfel, mina Pa- 
roșeni și-a depășit zilnic 
în această lună sarcinile 
de plan, cumulînd un plus 
de peste 300 tone de căr
bune. în aceste zile se de
pun eforturi susținute de 
către minerii sectorului II, 
sprijiniți de echipa „ser
vice" a minei pentru a in
troduce un nou complex 
mecanizat de înălțime mi
că în stratul 4 blocul V, 
urmînd ca în septembrie 
să înceapă montarea celui 
de-al 111-lea complex me
canizat al sectorului II, în 
panoul III. Cele două aba
taje frontale echipate cu 
susținere și tăiere mecani
zată vor asigura o pro
ducție zilnică de 1000 tone 
de cărbune. Prin punerea 
în funcțiune a celor două 
mari capacități de produc-

cale sigură 
a producției
ție la mina Paroșeni sînt 
asigurate condiții pentru 
realizarea în continuare a 
sarcinilor de plan.

Se poate spune fără tea
ma de 
roșeni 
nizată 
Jiului.
de pregătiri 
combine de 
prezent sînt 
astfel de combine, urmînd 
ca pînă la sfîrșitul 
mestrului III să mai 
pusă în funcțiune 
una. Transportul 
nelui și sterilului se face 
numa' pe benzi cu i 
de cauciuc. Aproape 
treaga producție de 
bune se extrage din 
tajele mecanizate, iar 
terile de producție 
se preconizează în 
Ia această mină se vor ob
ține tot din abataje meca
nizate.

cu
In

covor 
în- 

căr- 
i aba- 
creș- 
care 

viitor

I n gest simbolizînd 
economii de milioane

de 
spre 
mi- 
ur-
a-

adus aici, cu mine, gar
nitura originală și vă rog 
pe dumneavoastră să pu
neți o vorbă bună pe 
lîngă tovarășii de la ate
lierul mecanic să ne fa
că o

vrea să
subingi- 
vă spun

de lingă 
spre cel 
Era un 

patruzeci 
îmbrăcat

mine se 
care îl 
bărbat 

ceva 
hai

Și 
în

matriță...
Desigur. Vino te

I
I
I
I
I
I
I
I
I

UN ACCIDENT CARE 
PUTEA FI EVITAT

Cl parte dintre conducă
torii auto de pe autobuze 
nu au răbdare să urce toți 
călătorii, să închidă ușile, 
apoi să pornească din sta
ție. Pornesc cu ușile des
chise și fără să se asigure 
că nu pun în pericol via
ța călătorilor. Așa a pro
cedat loan Diaconescu, șo
fer pe autobuzul 31 HD 
5901, în data de 4 august 
1983, cînd a plecat din 
stație, fără să se asigure 
și a accidentat un călător. 
Din greșeala lui pot să în
vețe și alți conducători au
to, dar și călătorii care 
se măi agață de autobuze 
după ce acestea au plecat 
din stație.

rog !
In 

lierului mecanic 
ma a fost repede rezol
vată. I s-a promis omu
lui că în cel mai scurt 
timp va avea matrița do
rită.
' Am dorit să cunosc nu
mele acestuia. Am aflat 
că îl cheamă Pricop Ște- 
fanache și că este miner 
la sectorul IV. Ce 
îndemnat să scriu 
pre el ? Gestul său 
piu muncitoresc, de 
căuta să pună capăt 
sipei. Ei, cîteva picături 
de ulei acolo, nu-i cine 
știe ce !, vor replica unii. 
Da, dar... pic cu pic se 
adună. Iar la nivelul e- 
conomiei noastre națio
nale acest pic înseamnă 
milioane de lei.

biroul șefului ate-
proble-

Mergeam, însoțit 
sing. Aurel Stoica, 
atelierul mecanic al 
nei Vulcan. Pe cînd 
cam scările' pentru a
junge în biroul șefului 
de atelier, se auzi un 
glas :

— Tovarășe 
ner, aș 
ceva !

Omul 
întoarse 
strigase, 
la vreo 
de ani,
ne de șut.

— Da, despre 
vorba ?, întrebă 
torul meu.

— Despre o garnitură 
de la distribuitorul com
binei de înaintări, răs
punse omul. E „dusă". Și 
din cauza asta se pierde 
mult ulei. Tovarășul di
rector a fost de mai mul
te ori la noi în abatajul 
din blocul 8 și ne-a a- 
tras atenția asupra aces
tui lucru. Are perfectă 
dreptate. Atunci m-am 
gîndit să nu mai aștep
tăm să vină altcineva să 
ne-o înlocuiască. Eu

e
însoți-

ce

m-a 
des- 
sim-de 

în
întreprinderea 

confecții Vulcan, 
imagine aspect de mun
că din sectorul de de
cupare a materialului 
după tipar în vederea 
introducerii acestuia în 
fluxul de producție.

Foto :

meserii

lucrărilor

ri

anti- 
halei
Pro-

unor
• pen- 
rămîne-

învingă 
care se 
realizarea

pînă în pre- 
să-și rezolve 
să 
cu

pentru
(Urmare din pag. I)

NEMECSEK
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• DE IERI, la Aninoa-

ț
g
E

E

t

c

l.

d Secția „service" auto-moto, a Co
operativei meșteșugărești „Unirea", si
tuată vizavi de stația PECO Livezeni — 
telefon 41160 —, lucrează duminică, ~7

FAPTE CONDAMNABILE

era 
din 
lei 

noi-
Or, 
de 

puse 
pro-

vederea montajului 
de 318 milioane lei, 
care 240 milioane 
reprezintă valoarea 
lor mașini de filat, 
tocmai aceste mașini 
filat trebuie să fie 
în funcțiune pentru 
ducerea de fire în probe 
tehnologice !

Cu ce justifică construc
torii rămînerile în urmă? 
Lotul din Lupeni al Trus
tului de lucrări speciale 
București reclamă lipsa 
a 45 tone de chit special 
pentru protejarea 
acidă a pardoselii 
mașinilor de filat, 
iectantul n-a clarificat 
încă problema cauciucă- 
rilor la baia de acid, fă
ră de care nu poate 
începe montajul utilaje
lor și instalațiilor. în 
mod deosebit se impune 
asigurarea de către an
treprenorul general a 
forței de muncă — dul
gheri, zidari, betonișt.i, 
izolatori și montori, 
nivelul cerințelor 
plan. Stadiul actual

montaj
lucrărilor nu este deloc 
mulțumitor. Se pune cu 
prioritate problema re
cuperării grabnice a res
tanțelor, crearea frontu
lui necesar montajelor 
utilajelor din stoc. Cons
tructorii din cadrul T.C.I. 
au dovedit 
zent că pot 
problemele, 
dificultățile
confruntă în 
acestei investiții. De 
preluarea lucrărilor 
la T.C.I. Craiova, 
tualul antreprenor gene
ral a intensificat conside
rabil ritmul de execuție. 
Din păcate însă, rămîneri 
în urmă mai sînt. Se im
pune întocmirea 
programe speciale 
tru recuperarea i 
rilor în urmă, suplimen
tarea forței de muncă la 
structurile de 
deficitare astfel îneît rit
mul execuției 
de construcții și montaje 
să fie accelerat. Numai 
pe această cale se pot 
crea condiții pentru res
pectarea termenului de 
pornire a noii instalații.

Gheorghe OLTEANU

Valerică Bratu de la 
T.C.I. Brașov a fost găsit 
zilele trecute la volanul 
tractorului 41 BV 824, sub 
influența băuturilor 
olice. Amenda plătită 
suspendarea 
sînt sancțiunile 
pentru fapta sa. Cu 
mai gravă este fapta 
misă de Vasile Postolache, 
care s-a urcat la volanul 
tractorului 41 HD 660, în 
stare de ebrietate și fără 
să posede permis de con
ducere. Ba mai mult, a 
reușit să răstoarne tracto
rul L podul de peste Jiu, 
faptă după care a părăsit 
locul accidentului. De 
cum legea își va spune 
vîntul în cazul lui.

alco- 
și 

permisului 
aplicate 

mult 
co-

a-
cu-

Duminică, 7 august 
au drept de circulație 
toturismele proprietate 
sonală, înmatriculate 
număr FĂRĂ SOȚ.

a.c., 
au- 

per- 
sub

Rubrică realizată cu
I sprijinul Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșani

$ Autobuzele A.U.T.L. circulă în zi
ua de 7 august pe toate traseele, cu 
program obișnuit de duminică. în ca*, 
de aglomerare a vreunui traseu Ia anu 
mite ore, se va suplimenta numărul au
tobuzelor.

Duminică dispeceratul E.G.C.L. Pe
troșani intervine pentru remedierea e- 
ventualelor defecțiuni ivite la instalați
ile de apă din apartamente, între orele 
6—22.
• Filiala A.C.R. Petroșani, telefon 

42345, asigură asistență tehnică pentru 
autoturismele membrilor A.C.R., inclu
siv duminică, 7 august, între orele 8—18. 
Specialiștii fifialei execută duminică mici 
depanări, precum și remorcărl.

__________ 7 
august, cu program special : 7—15,30. Se 
remediază defecțiuni mecanice și elec
trice urgente.

Q Taximctrcle A.U.T.L. Petroșani, cu 
stația in Piața Victoriei, sînt duminică, 
7 august, la dispoziția celor ce le solici
tă, între orele 7—24. Ele satisfac și so
licitările de transport spre bazele de 
agrement, unde au loc serbări cîmpenești.

Duminică, este deschisă pentru ser
virea publicului, între orele 8—20, far
macia nr. 15 din Petroșani, strada Re
publicii nr. 48,

• CU OCAZIA împli
nirii a 54 de ani de la 
luptele revoluționare ale 
minerilor din Lupeni din 
6 august 1929, cu con
cursul bibliotecii clubu
lui sindicatelor, Ia stația 
de radioamplificare a 
minei Lupeni a fost pre
zentată ieri recenzia căr
ții „Lupeni ieri și azi“, 
de M.C. Stănescu și M. 
Silvian, apărută în Editu
ra politică.

sa a început cea de a
19-a ediție a „Cupei Mi
nerul“ la tir cu arcul la
care participă 70 de ar-

cași reprezentînd 11 sec
ții de nivel republican 
ale unor cluburi renumi
te ca Olimpia și Steaua 
București, Voința Tg. 
Mureș. Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Iași, șl, bineînțe
les, Minerul Aninoasa. 
întrecerile se dispută zil
nic pînă duminică, 7 
august, cînd se vor înche
ia printr-un concurs de
monstrativ dedicat Zilei 
minerului.

• PARTICIPÎND la 
cea de-a 7-a MOSTRĂ 
INTERNAȚIONALA DE 
DESEN UMORISTIC
SPORTIV de la Ancona 
— Italia, frații Ion și 
Mihai Barbu au primit 
din partea organizatori
lor o diplomă și o super
bă litografie semnată de 
artistul italian Valeriano 
Trubbiani. în plus. Ion 
Barbu a fost și „alesul" 
firmei Toro Assicurazio- 
ni di dante politi 
i-a oferit un premiu 
cial pentru calitatea 
crărilor expuse.

care 
spe-

1U-

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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• C UILT
participant activi la viața 
spirituală a Văii Jiului

Artiștii amatori omagiază 
oamenii din adincuri

nZi- 
lei minerului", sărbătoa
re cu profunde rezonan
țe în viața și activitatea 
oamenilor muncii din în
treaga Vale a Jiului, pri
lej de satisfacție pentru 
rezultatele deosebite ob
ținute pe frontul cărbu
nelui, facem și o retrospec
tivă a realizărilor pe 
plan spiritual, în cultura 
municipiului nostru. Rea
lizări fără precedent, ca
re au fost obținute prin- 
tr-o muncă responsabi
lă continuă, vin să certi
fice că Valea Jiului nu 
înseamnă numai cărbune, 
ci și o viață spirituală 
intensă a celor care stră
bat adîncurile pentru a 
le descătușa energiile. 
„Să facem din Valea 
Jiului nu numai un cen
tru minier puternic, ci 
și un centru muncitoresc 
în care condițiile de via
ță și muncă să fie exem
plare. în cadrul acestor 
preocupări, trebuie să se 
aibă în vedere și asigu
rarea condițiilor pentru o 
mai bună activitate cul
turală proprie, 
participarea mai 
a tineretului, a 
lor muncii din
Jiului la Festivalul 
țional „Cîntarea 
niei", la organizarea 
nei vieți cultural-politice 
tot mai intense", este 
îndemnul adresat de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul NTCOLAE 
CEAUȘESCU. Și, răs
punsul la acest îndemn 
este unul faptic. O ex
traordinară desfășurare 
de forțe artistice, o par
ticipare numeroasă la ac
țiunile cultural-educati
ve și artistice, o largă 
paletă de manifestări o- 
ferite minerilor Văii Jiu
lui, toate acestea sînt un 
cald omagiu adus celor

care, prin munca lor, a- 
sigură țării o bogăție 
inestimabilă — cărbunele.

Din programele de ma
nifestări cultural-educa
tive și artistice realizate 
în luna culturii

+ 189 formații, 
mind peste 2500 
amatori, înscrise : 
tivalul național 
rea României".

Laudă

însu- 
artiști 

în Fes- 
„Cînta-

> 3 formații 1 
reprezentative ale 
rilor Văii Jiului : ansam
blul „Parîngul", fanfara 
reunită și grupul de flu
ierași.

reunite, 
! mine-

+ 16 formații artistice 
calificate pentru faza re
publicană a festivalului.

în primul 
Valea Jiului 
peste 125 000

Numai 
semestru, în 
s-au difuzat 
volume de literatură din
toate domeniile.

pentru 
activă 

oameni- 
Valea 

na-
Româ-

u-

pen- 
minerii Văii Jiului 

prezintă 120—130 fil- 
artistice, în premieră, 
primul semestru al 

cinematografele 
au înre- 

1 100 000

țiuni educative bogate 
în conținutul de idei, la 
un nivel calitativ supe
rior, care au trezit un in
teres major în rîndul oa
menilor muncii din Va
lea Jiului. Majoritatea 
acțiunilor au vizat mobi
lizarea personalului mun
citor din minerit la creș
terea producției de căr
bune, la sporirea pro
ductivității muncii în a- 
bataje. în activitatea u- 
niversităților cultural- 
științifice s-a înregistrat 
o creștere considerabilă 
a cursurilor și cercurilor 
iar în privința structurii 
cursurilor aspectul demn 
de semnalat vizează o 
creștere numerică a cursu
rilor cu tematică tehnico- 
productivă, minieră și de 
educare materialist-știin- 
țifică.

în Festivalul național 
„Cîntarea României", s-au 
afirmat o serie de for
mații artistice minerești 
cum sînt corul minerilor 
din Petrila „Freamătul 
adîncului", fanfara 
nită a Văii Jiului, 
samblul „Parîngul", 
găzile artistice din
nea, Petrila, Aninoasa, 
Uricani și altele, dove
dind că minerii partici
pă efectiv Ia viața cultu
rală, în aceeași măsură 
cu participarea la viața 
economică a municipiului.

Iată, așbdar, un tablou 
succint al modului în 
care oamenii muncii din 
Valea Jiului fac din cita
dela cărbunelui și o ci
tadelă a artei și culturii, 
aceasta fiind o expresie 
elocventă a condițiilor 
create de partidul și sta
tul nostru pentru deplina 
afirmare a personalității 
umane, pentru formarea 
omului nou.

Mircea BUJORESCU

reu- 
an- 
bri-
Lo-

tn fiecare an, 
tru 
se 
me 
Pe
anului, 
din municipiu 
gistrat peste 
spectatori.

și creației 
sau 
lo-

omului muncii 
sale" din municipiu, 
ale unor festivaluri 
cale cum sînt cele de la 
Vulcan („Nedeia 
neană"), Lupeni 
de mai") și Petrila („Fre
amătul adîncului", festi
val coral național) se 
desprinde preocuparea 
factorilor educaționali și 
a consiliilor de conduce
re ale așezămintelor cul
turale de a realiza ac-

vulcă-
(„Flori

Statornicită în anii cons
trucției epocii noi, socia
liste, pe pămîntul patriei, 
Ziua minerului este o săr
bătoare 
zonanțe 
menilor 
Jiului.

Astăzi 
cadrul 
lejuite de Ziua minerului, 
în toate orașele Văii Jiu
lui (Petroșani — Teatrul 
de stat, de la ora 17 ; clu
burile din Petrila, Vul
can și Palatul culturii din 
Lupeni — de la ora 19), 
se desfășoară ample spec
tacole la care participă, 
alături de artiștii amatori 
din municipiu, formații bi
necunoscute în județul nos
tru. Toate aceste 
festări 
sportive 
racterul 
voltării 
de activitate din țara noas
tră în epoca cea mai fer
tilă în împliniri, inaugu
rată de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Astăzi și mîine, minerii, 
oamenii muncii din Valea 
Jiului pot să urmărească 
ansamblurile artistice „Pa
rîngul" — Petroșani, „Ge
tusa" și „Silvana" din De
va, ansamblul de cîntece 
și dansuri din Orăștie și 
grupul folcloric de la Cos
tești, taraful din Căstău și

re-
oa-

cu profunde 
în conștiința 
muncii din Valea

după-amiază, în 
festivităților pri-

mani- 
cultural-artistice și 
evidențiază ca- 
armonios al dez- 

tuturor sectoarelor

Păstrători ai cîntului
coral românesc

Presa timpurilor a sub
liniat în repetate rînduri 
bucuria minerilor de a 
cînta nestemate ale melo
sului românesc, în cadrul 
formațiilor corale care au 
activat, decenii de-a rîn- 
dul, în Valea Jiului.

Găsim și astăzi docu
mente despre activitatea 
corală la Lonea, Petrila, 
Aninoasa sau Vulcan, 
peni sau Petroșani, 
diția cîntului coral în 
lea Jiului s-a păstrat 
turi de toate celelalte 
ceiuri profund ancorate 
în specificul mineresc al 
zonei. Cintul coral — ele
ment cu o puternică re
zonanță politică, patriotică 
— s-a păstrat în inimile 
minerilor, purtînd flacăra 
nestinsă a celor mai alese 
sentimente omenești. El a 
însemnat și dorința de mai 
bine, de dreptate 
simțămînt specific 
antebelici, el 
astăzi bucuria de a trăi și 
munci in chip comunist, 
bucuria de a crea noi și 
noi valori materiale și spi
rituale.

Festivalul național „Cîn- 
tarea României", ajuns la 
finele ediției a IV-a, a re
prezentat un nou cadru de 
afirmare a acestor idea
luri. Să amintim doar cîte- 
va din formațiile corale 
minerești, începîn^ cu co
rul I.M. Petrila și I.M. Lu-

Vulcan, 
grupul 

Institu-

Lu- 
Tra-
Va- 
ală- 
obi-

socială, 
anilor 

înseamnă

peni, corul I.M. 
corul bărbătesc și 
coral cameral ale 
tului de mine, corul tine
retului de la I.U.M. Pe
troșani, formații care s-au 
distins în toate edițiile 
festivalului.

Cel mai important din
tre corurile de mineri, 
adevărat purtător de stin
dard al cîntecului 
în Valea Jiului, 
corul bărbătesc 
tul adîncului", 
aparținînd I.M. 
care împlinește 
an 51 de ani de 
Multiplu laureat 
cursuri și festivaluri 
ționale, corul 
adîncului" 
zent de neobositul anima
tor cultural Vladimir U- 
reche a însemnat continui
tatea spirituală a tuturor 
minerilor în jurul unui I- 
deal. înființat în 1932, 
el are încă în componența 
lui un membru fondator 
— Gheorghe Acsintescu — 
precum și mulți alți 
neri aparținînd mai 
tor generații, uniți în 
cîntecului românesc.

Să le dorim, de ziua lor, 
tuturor formațiilor 
minerești, numai 
și viață 
pășirea 
nerese.

coral 
rămîne 

,Freamă- 
formație 

Petrila și 
în acest 
existență, 
în con- 

na- 
„Freamătul 

condus în pre-

mi- 
mul- 
jurul

corale 
succese 

lungă pentru pro-
cîntului coral mi-

Horațiu ALEXANDRESCU

formațiile artistice de la 
Dăbîca (Toplița), cunoscute 
prin valoarea 
tivă, puritatea 
cu adinei semnificații eti
ce și artistice, frumusețea 
costumelor populare. A- 
ceste formații, care sărbă-

interpreta-
mesajului

rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Astăzi și mîine, 
pe scenele 

și Ia locurile 
de agrement 

ale municipiului

mine- 
adîncu-

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
toresc munca și viața mi
nerilor, vor evolua alături 
de artiștii amatori din Va
lea Jiului: corul 
resc „Freamătul
lui" de la I.M. Petrila, re
vista elevilor de la Școa
la generală nr. 6 Petrila, 
montajul literar-muzical 
din Lupeni, tarafurile din 
Vulcan, Petroșani, Lupeni, 
grupuri de recitatori. Toa
te aceste formații, prezen
te pe scenele și estradele 
municipiului, 
tacole 
trează 
tistică 
ediții 
a muncii și creației 
tarea României", la 
au obținut rezultate 
marcabile.

Mîine, minerii își sărbă-

susțin spec- 
în care se concen- 
pregătirea lor ar- 
din cadrul ultimei 

a marii manifestări 
„Cîn- 
care 

re-

mii 
la 
in 

ar-

toresc ziua muncii lor, îm
preună cu familiile, cu 
de oameni ai muncii, 
locurile de agrement 
tovărășia formațiilor
tistice amintite. Progra
mele cultural-artistice vor 
începe de la ora 12, fiind 
organizate pe estradele 
de la Brădet — Petroșani, 
agrement — Petrila, La 
Brazi — Vulcan, Straja — 
Lupeni, agrement — Uri
cani, agrement — Aninoa
sa. Spectacolele de mîine 
vor fi deschise de fanfare
le minerești — cele mai 
vechi formații muzicale 
create în Valea Jiului — 
care vor interpreta muzică 
de promenadă, urmînd un 
antrenant și divers pro
gram de cîntece, dansuri 
populare și muzică ușoară 
la care participă ansam
blurile artistice „Parîngul", 
„Silvana" „Getusa", artiș
tii amatori de la Dăbîca 
(Toplița), Orăștie, Costești, 
Căstău și cei din între
prinderile și cluburile sin
dicatelor din Valea Jiului, 
în cluburi se vor organiza 
de la ora 19, seri distrac
tive pentru tineret, iar la 
complexul sportiv „Jiul", 
se desfășoară astăzi (între 
orele 18—23), și mîine (în
tre orele 20—23) programe 
de videodiscotecă în aer 
liber.

SPĂTARU

Fintinari ai luminii

Ion Pascal VLAD

POEM

vară,

loan Dan BĂLAN

E plină Valea de priviri aprinse 
inveșinîntale-n tricolore ginduri 
avînturile noastre-s necuprinse 
trec peste orizont în rînduri-rînduri.

E-un munte Parîngul, zeitate semeață, 
înalt pîn-la stelele serii
Dar mult mai înaltă-i ascunsa lui viață 
Frăită-n adînc cu minerii.

O luine-ntreagă ține să le-arate 
că vrednicia e pecete vie, 
ei scot prinos de-atîtea mii carate 
acestei țări de plai și bucurie.

Din zorii zilei cînd se nasc fiorii 
ortacii se adună către mină, 
ei poartă in mișcare tactul horii 
iar cintul lor e pace și lumină.

De-aceea doina, versul sau balada 
din Uricani și piuă la Petrila 
răsună să se-audă în Elada 
cum Valea și Minerii-și țes idila.

Nu oricum putem fi lingă inima 
decit, prin cutezanța faptelor 
și-a iubirii de neam.

■ Ww.W*

Taraful reunit al Văii 
Jiului.

Acolo se-ntind, milenar împietrite, 
Întunecate păduri subterane 
Și brațe vînjoase, vreri oțelite, 
Zi-noapte le sfarmă-n ciocane.
Cînd fierul se-nfruntă cu rocile dure 
In caldele inimi curaj e,
Și-n crațere freamătă vechea pădure 
Surpată în noi abataje.

Așa vă cunoaștem, eroi de baladă. 
Mineri — fîntînari ai luminii,
Așezînd pentru veac fericirii plămadă, 
Puteri dăruind rădăcinii.

Mîndrie ne sînteți, făpturi demiurge 
Ce smulgeți din munte comoara, 
Prin voi energia se naște și curge, 
Prin voi mai bogată mi-e țara.

viaicu bârna

Lingă inima
Nu oricum, locul nostru e lingă 
cînd coborîm pe sub munte 
purtînd cu noi mirosul ierbii de 
cînd îngropat prin negrele ere 
timpul îl facem lumină 
cu atingerea miinii.

stema

0 *rn

Iar dacă astăzi ne sint luminați ochii 
de soarele vuind in adincuri, 
de soarele vremii și-ai iubirii de pace, 
înseamnă că și mîine potecile 
spre laudă, Ie vom presăra cu fapte inalte.

Copii și tineri, vîrstnici in putere 
sînt monolit sub cer de sărbătoare 
cărbunii-s aurul acestei ere 
și-n cor cintăm Minerul de Onoare.

Cîntăm de drag, de stimă și mîndrie 
e munca reazem gindului, visării 
să fie bine-n scumpa Românie 
Pace să fie pe cuprinsul zării.
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Luări de poziție împotriva 
armelor nucleare

OTTAWA 5 (Agerpres). 
Comitetul politic al Consi
liului Mondial al Biserici
lor, întrunit la Vancouver, 
a adoptat o declarație în 
care se apreciază că folo
sirea armelor nucleare ar 
însemna o crimă împotri
va umanității — relatează 
agenția TASS. Un război 
nuclear, se spune in decla
rație, „nu poate fi în nici 
o împrejurare un război 
just, sau justificabil". De
clarația conține un apel 
către toate puterile nu
cleare să-și asume anga
jamentul de a nu folosi 
primele arma nucleară.

Lovitură de stat 
în Republica 

Volta Superioară
OUAGADOUGOU 5 (A-

gerpres). După cum rela
tează agențiile internațio
nale de presă, în noaptea 
de joi spre vineri, în ca
pitala Republicii Volta 
Superioară, Ouagadougou, 
a avut Ioc o lovitură de 
stat, în urma căreia pute
rea a fost preluat de căpi
tanul Thomas Sankara, fost 
prim-ministru pînă la 17 
mai anul acesta, cage a 
anunțat că guvernul con
dus de Jean-Baptiste Oue- 
draogo a fost răsturnat.

într-un comunicat difu
zat la postul de radio na
țional, căpitanul Thomas 
Sankara a anunțat forma
rea unui „Consiliu Națio
nal al Revoluției", alcătuit 
din soldați, subofițeri și 
ofițeri ai armatei și ai for
țelor paramilitare, și a 
precizat că noul organ al 
puterii de stat „controlea
ză complet" situația.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 5 (Agerpres). Peste 
100 de cadre didactice de 
prestigiu de la diferite ins
titute de învățământ su
perior din Berlinul Occi
dental au semnat o decla
rație prin care chepmă la 
intensificarea eforturilor 
guvernelor și opiniei pu
blice pentru încetarea 
cursei înarmărilor și în
făptuirea unor măsuri 
practice de dezarmare.

ROMA 5 '(Agerpres). La 
6, 7 și 8 august, mai multe 
sute de participant^ la ta
băra internațională de pro
test împotriva amplasării 
pe teritoriul Italiei a ra
chetelor americane cu ra
ză medie de acțiune de 
tip „Cruise" vor participa 
la o demonstrație contra 
tuturor tipurilor dc arme 
atomice, blocînd cele pa
tru intrări ale bazei mili
tare de la Comiso — a- 
nunță agenția ANSA.

• SANTIAGO DE CHILE, 
în capitala chiliana a a- 
vut loc, joi, o amplă ma
nifestație în sprijinul ce
rerilor de revenire a țării 
la un regim civil și o via
ță politică parlamentară — 
transmite agenția France 
Presse. La manifestație au 
luat parte sute de tineri, 
între care numeroși stu- 
denți. Poliția a operat a- 
restări în rîndul manifes- 
tanților.

• BRASILIA. C'u toate 
eforturile pe care le-au de
pus autoritățile, în ultimii 
ani. pentru alfabetizarea 
populației, în Brazilia e- 
xistă în prezent peste 19 
milioane de neștiutori de 
carte — a anunțat minis-

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

Tractoarele pe șenile fa
bricate la uzina specializa
tă din Volgograd și-au cîș- 
tigat un binemeritat re
nume printre lucrătorii 
ogoarelor din Uniunea 
Sovietică. De puteri și cu 
destinații diferite, ele asi
gură efectuarea unor lu
crări de foarte bună cali
tate.

în prezent, uzina este 
pe punctul de a începe 
producția de serie a noului 
tractor de mare capacitate 
„DT-75 C“.

Noutatea de construcție 
a acestui tractor constă în 
faptul că ei a fost înzes
trat cu transmisie hidro
mecanică, ceea ce îi per
mite să-și aleagă automat 
viteza de lucru, în funcție 
de condițiile solului.

Motorul noului tractor 
permite atașarea unor a- 
gregate de lucru de gaba
rite foarte mari. Pentru 
supravegherea lor, cabina 
a fost deplasată spre dreap
ta, tractoristul avînd astfel

o bună vizibilitate asupra 
lor, cît și a cîtnpului de 
lucru.

tAt
BELGRAD 5 (Agerpres). 

Liniile aeriene iugoslave 
au transportat 1,5 milioa
ne pasageri în primele șa
se luni ale acestui an, cu 
6,4 la sută mai mult față 
de prevederi — informează 
agenția Taniug.

Veniturile realizate de 
companiile aeriene iugo
slave în prima jumătate a 
acestui an. sînt cu 22 la 
sută mai mari decît pre
vederile de plan.

+
BEIJING 5 (Agerpres). 

în localitatea Qitaihe, a 
provinciei nordice Hei- 
longjiand, din R.P. Chine
ză, a început construirea 
unei mine de cărbune cu 
o capacitate anuală de pro
ducție estimată la 900 000 
tone — transmite agenția 
China Nouă.

Noul cîmp carbonifer a- 
re o suprafață de 340 ki
lometri pătrați.
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FILME
PETROȘANI — 7 No 

iembrie: Amnezia; Uni
rea : Profetul, aurul și 
ardelenii.

LONEA : B.D. intră în 
acțiune.

ANINOASA : Sfinx.
VULCAN — Luceafărul: 

Omul Puma.
LUPEN1 — Cultural : 

Viraj periculos.
URICANI : La capătul 

liniei.

TV.

11,00 Telex. 11,05 Cum 
vorbim, cum scriem co
rect ? Dialog cu tele
spectatorii. 11,25 Cinci 
miliarde de oameni. 
Producție a studiourilor 
canadiene. 11,50 Să cînte 
copiii 1 — program de 
muzică și poezie. 12,10 
Ora de muzică. 13,00 La

sfîrșit de săptămînă (I). 
17,40 Bolivia — pe urme
le incașilor. 18,00 Colum
ne ale istoriei — Muni
cipiul Cluj-Napoca. 18,15 
Serial științific. „Spre a- 
nul 2000". 18,35 Săptăny- 
na politică. 18,50 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal. 
19,15 Spirit militant, re
voluționar. Susținută mun
că politico-organizatorică 
și cultural-educativă pen
tru cunoașterea, însuși
rea și aplicarea liniei 
politice a partidului. 
19,30 La sfîrșit de săptă
mînă (II). Estrada muzi
cală. 19,45 Teleenciclo- 
pedia. 20,15 Dansați cu 
noi. 20,25 Film artistic : 
Simpaticul domn R. Pro
ducție a studioului cine
matografic „București". 
21,55 Antologie muzical- 
distractivă. 22,50 Tele
jurnal. 23,00 Nocturna 
TV. 23,30 închiderea 
programului.
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trul brazilian al educației 
și culturii, Ester Figueiredo 
Ferraz.

• PARIS. Balanța co
mercială a Franței s-a în
cheiat, la sfârșitul primu
lui semestru, cu un deficit 
de 36,6 miliarde franci, a 
declarat, într-o conferință 
de presă ținută la Paris, 
ministrul economiei, Jac
ques Delors, informează a- 
genția France Presse.

• MANAGUA. La Ma
nagua s-au deschis lucră
rile celei de-a IX-a reu

niuni a Comitetului mi
nisterial al Organizației 
Latino-Americane a Ener
giei (OLADE). Participan
ts discută posibilitățile de 
intensificare a cooperării 
regionale în materie ener
getică.

• TOKIO. Comitetul Cen
tra] Executiv al Partidu
lui Socialist din Japonia 
a desemnat în funcția de 
secretar general al său pe 
Makoto Tanabe, care exer
cită în prezent acest man
dat cu titlul de interimar, 
relatează agenția Kyodo. 
Makoto Tanabe va deveni 
titular după confirmarea 
numirii sale de către con
gresul convocat special, în 
septembrie, pentru desem
narea conducerii P.S.J.

Cu antrenorul Gogu Tonca despre

Coeziunea sufletească și dăruirea în joc, 
atuurile vedetei colective „Jiul“ Petroșani

Gogu Tonca și-a legat 
sufletește destinul fotba
listic de Valea Jiului, bu- 
cureșteanul de altăda
tă a venit în 19G6 ca ju
cător la „Jiul", unde a 
rămas ca antrenor, impre- 
sionînd prin dăruirea față 
de culorile clubului. Iată 
de ce, în scurta etapă a 
pregătirilor, l-am rugat pe 
modestul, dar ambițio
sul antrenor să ne fur
nizeze amănunte despre 
recentul turneu întreprins 
dc divizionara A din Vale, 
între 22 iulie și 2 august 
în Polonia, ca invitată a 
clubului din prima divizie 
G.K.S. Szombierki Bytom.

— Inițialele clubului, ca
re semnifică Gorniczy 
Klub Sportowy, lămuresc 
că este vorba de un club 
al minerilor din zona mi
nieră Katowice. Ne-am 
bucurat de o primire a- 
tentă și de bune condiții 
de pregătire. Dacă, la în
ceput, nu credeam îft uti
litatea expresă a turneului 
— programat în primele 
zile de pregătire, după o- 
boseala returului, fără po
sibilitatea de a integra în 
joc noile achiziții, porniți 
la drum doar cu 14 jucă
tori, dintre care Cavai și 
Muia accidentați, acum 
mă declar mulțumit de 
roadele sale.

— Care să fie motivele?
— Pregătirea fizică e- 

xemplară a tuturor băieți

lor m-a impresionat. Cu 
rîndurile strînse, fiindcă 
Rusu și Șumulanschi au 
primit dezlegare, Dina 
n-a participat la turneu ca 
și Vînătoru și alții, echi
pa și-a întărit coeziunea 
sufletească, mai mult chiar 
am remarcat zelul jucăto
rilor în a-1 integra pe 
Lăsconi în linia de atac, 
Ia scurtă vreme după re
venirea din armată. M-au 
bucurat spiritul de întra
jutorare, angajamentul to
tal al celor trei comparti
mente de joc. în ceea ce 
privește tactica, am cău
tat să ne mărim zestrea 
de scheme proprii. Ritmul 
în faza de finalizare a 
crescut, de asemenea, dis
ciplina tactică înregistrea
ză un salt notabil. Am ur
mărit însă să refacem po
tențialul jucătorilor sufe
rinzi, amintesc că pe par
curs s-a accidentat și Vi
zitiu, în acest sens remarc 
priceperea și dăruirea doc
torului George David.

— Care sînt rezultatele 
turneului ?

— N-am urmărit în mod 
special rezultatele. în pri
ma parte a deplasării ne-a 
afectat oboseala acumulată 
în campionat. Dar, de la 
0—2 (0—2) cu Szombierki, 
0—1 (0—1) cu divizionara 
C, Powstancow Slaskich, 
din 29 iulie au apărut fi
resc rezultatele bune : 
2—0 (2—0) cu S.S.K.S.

Wigry Suzalki Wisla, di
vizionară C, golurile fiind 
înscrise de Lăsconi și Var
ga ; 4—1 (3—0) cu exdivi- 
zionara A, G.K.S. Urania, 
între marcatori înscriin- 
du-și numele Lăsconi, Sta
na, Stoinescu și Băluță. în 
revanșa partidei cu gaz
dele noastre, disputată pe 
teren neutru, am condus 
prin golul înscris, în pri
ma repriză, de Varga, dar 
am fost egalați dintr-o lo
vitură de pedeapsă. La în
toarcere, am fost întrecuți 
de F.C. Bihor (0—1), tot 
din penalty.

— Ce ambiții arborați în 
noul sezon ?

— „Jiul" rămîne o for
mație fără vedete, despre 
numele noi nu sînt în mă
sură să comunic amănun
te. Ne-am propus să înche
iem campionatul pe unul 
din locurile 8—10 și să 
ne calificăm într-o fază 
superioară a „Cupei Româ
niei". Alte obiective de 
perspectivă — reactualiza
rea și modernizarea sis
temului tactic, ..acordarea" 
jocului nostru la cerințele 
fotbalului ele înaltă perfor
manță, de o atenție spe
cială se vor bucura jucă
torii din loturile naționale 
Cavai, Varga și Lăsconi.

— Vă cunoaștem ca în- 
veterat partizan al lansă
rii talentelor proprii.

— După Lăsconi și Popa, 
bat la porțile afirmării

llenzel, Tereke, Ceuță și 
alții, dar depinde de mo
dul cum se vor pregăti. 
Anticipez și ultima între
bare în legătură cu pro- 
"ramul pregătirilor în
tâlniri amicale cu „Celulo
za" Drobeta Tr. Severin, 
cu prilejul inaugurării 
instalației de nocturnă a 
stadionului din străvechiul 
port danubian (9 august), 
dubla manșă amicală cu 
C.S.M. Reșița (11 și 13 
august). între 14 și 21 au
gust sîntem invitați la 
„Cupa Hunedoara", alături 
de „Corvinul" și de. alte 
două echipe. Ultima parti
dă de verificare o vom 
disputa în 24 sau 25 au
gust la „Dacia" Orăștie. 
Mîine, desigur, mulți su
porteri vor veni să ne ur
mărească în întâlnirea cu 
selecționata de tineret a 
R.P.D. Coreene. Startul 
noii ediții a campionatului 
îl vom lua pe gazonul for
mației militare din Tg. 
Mureș. Acum vem o bază 
materială -mă, un com
plex sportiv invidiat de 
cluburi cu tradiție, cum 
scrie și „Flacăra" — „poa
te unul din cele mai fru
moase stadioane din țară". 
Dacă și galeria „Jiului" va 
fi la înălțime, fiindcă pî
nă acum am simțit adesea 
lipsa sprijinului ei, sperăm 
„să facem o figură fru
moasă" încă din tur.

Ion VULPE

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
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bună, telefon 42871. (872)
PIERDUT chitanță ban

că nr. 470712 emisă de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (871)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Luș-

neac Ion, eliberată de I.M. 
Uricani. O declar nulă.
(873)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Curta 
Liviu, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă.
(874)
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