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Adunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii
La I. M. Lupeni

•AUTOCONDUCEREA : dreptul și da
toria tuturor oamenilor muncii de a partici
pa activ și creator la perfecționarea pro
ducției, la sporirea avuției naționale * AU- 
TOGESȚIUNEA : dreptul și datoria de a 
chibzui asupra oricărei cheltuieli, știind că 
de rezultatele economice de astăzi depind 
măsurile viitoare privind creșterea bunăstării.Străbătută de imperativele noi puse în fața colectivelor din întreprinderi, de hotărîrile plenarelor C.C. al P.C.R. din lunile martie și iulie a.e., adunarea generală a . reprezentanților oamenilor muncii de la mina Lupeni a analizat. cu răspundere, rezultatele activității desfășurate în semestrul I, stabilind măsuri menite să a- sigure în continuare, perfecționarea conducerii și organizării producției în vederea realizării exemplare a sarcinilor pievuzute pentru acest an și cincinal. La lucrările adunării au participat tovarășii Teodor 

Haș, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., președintele Consiliului popular județean și Clement Negruț, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, președintele Consiliului popular municipal, aflați de mai multe zile intr-un nemijlocit dialog de lucru cu minerii, inginerii și tehn icienii întreprinderii, specialiști ai procesului de producție, conducători de brigăzi, sectoare și compartimente funcționale.In spirit critic și auto-' critic, bilanțul pe semestrul

I prezentat de tovarășul loan Șav, președintele consiliului oamenilor muncii, a pus în evidență numeroase resurse interne ale colectivului. Sublinieri critice cu un accent mai pronunțat, dar pe deplin întemeiate, au fost adresate îndeosebi unor cadre teh- nico-inginerești al căror a- port la soluționarea problemelor majore ale producției nu s-a ridicat la nivelul posibilităților. Pe

tantin Lupulescu, inginerii Cornel Rădulescu, Dumitru Dănciulescu, Cornel Hume- niuc, Titus Costache, tehnicianul Mircea Șuba, Nicolae Gomoiu, contabilul șef al minei și alți vorbitori — au făcut referiri judicioase, contribuind la întregirea măsurilor propuse de consiliul oamenilor muncii pentru îmbunătățirea activității de viitor. A-, dunarea a stabilit continuarea acțiunilor privind concentrarea- producției pe strate și blocuri, punerea în funcție a unor noi capacități de producție, extinderea mecanizării cu utilaje complexe, deschiderea cîmpului minier din perimetrul sudic pentru
Ion MUSTAȚA

• (Continuare in pag, a 2-a)
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marginea resurselor evidențiate în darea de seamă, cei care au luat cuvîn- tul — minerii loan Gîrea, Constantin Păunescu, maistrul electromecanic Cons-
La Lupeni s-a deschis ieri festivalul-concurs

Amafiim"

actualitate
inspirate

Vizita de lucru a to varășului 
Nicolae Ceaușescu
in județul Tulcea

Ieri dimineață la Palatul cultural din Lupeni s-a deschis ediția a IV-a a festivab mri concurs pentru film de animație „A- mafilm" organizat de Consiliul județean al sindicatelor, Comitetul județean pentru cultură și educație socialistă și comitetul sindicatului de la întreprinderea minieră Lupeni în cadrul marii manifestări a muncii și creației din patria noastră, Festivalul național „Cîn- tarea României”, ediția a Il-a. La deschiderea festivă a participat tovarășul Huria Toma, prim-secretar al Comitetului o- rășenesc de partid, președinte de onoare al fesli-o —
• (Ccnlinuare în pag. a 2-a)

valului, care a rostit scurtă alocuțiune.

In continuare au fost prezentate filmele în concurs realizate de cinea- matori, apreciate de un juriu din care fac parte regizorul Alecu Croitorii, Aneste Radu Petrescu, profesor la Institutul de artă teatrală și cinematografică din București, scriitorul Mihai Tunaru, prof. Traian Tămăsan, activist al Consiliului județean al sindicatelor, prof. Vasile Nițescu, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă din Lupeni. In semn de legătură cu precedenta ediție „Amafiim'' a fost proiectat filmul „Misiunea ’29“.
T. SPATARU

malurile Brațului Tulcea.Din dialogul frucțuos purtat cu reprezentanții ministerului de resort, eu constructori și beneficiarii activității portuare, s-au, detașat perspectivele larți care se deschid activității portuare în județul Tulcea. Secretarul general al partidului, pornind de la schițele de sistematizare a a- eestei zone din puternica platformă industrială a o- rașului, a indicat să se studieze dezvoltarea în etape a obiectivelor portuare, folosirea judicioasă. cu maximă eficiență economică, a condițiilor atît de favorabile pe care le oferă Brațul Tulcea pentru construi- port, spri- care fac mo-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist. Român, președintele Republicii Socialiste România, a întreprins, în zilei de sîmbătă, o de lucru în județul pentru a examina direct la, fața locului, cu conducătorii unor ministere economice. cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, cu oamenii muncii, stadiul îndeplinirii amplului program de ridicare economică și socială a a- cestor meleaguri și a fixa măsuri < are să permită îndeplinirea sarcinilor ce revin județului. în actualul plan cincinal.împreună cu secretarul general al partidului. în această vizită s-au aflat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobii, Paul Niculescu, Virgil Tro- fin. Teodor Coman. Richard Winter.
T ovar ă șui Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, sînt întîmpinați și salutați cu respect de primul secretar al Comitetului județean — Tulcea al P.C.R., tovarășul Ion Petra, de membri ai Biroului Comitetului județean.Cel dinții obiectiv al vizitei în municipiul Tulcea 

l-a constituit Combinatul metalurgic — tînără unitate industrială, care asigură e- conomiei naționale importante cantități de aluminiu, feroaliaje și siliciu.La uzina de aluminiu, se arată că, deși tînăr, lectivul unității se duiește să acumuleze o Cit mai mare experiență, să traducă în fapt indicațiile pe care secretarul general le-a dat la ultima vizită.Apreciind rezultatele obținute, secretarul general al partidului cere ca întregul colectiv, cadrele de conducere, organizația de partid, toți factorii de răspundere să depună eforturi și mai susținute pentru ridicarea în. continuare a productivității muncii, pentru reducerea mai accentuată a cheltuielilor

cursul ' vizită Tulcca

: ?W- stră-

ec j-coa coni-
producție și a consumurilor spe<ilice de energie și combustibil, pentru sporirea întregii eficiente nomice.Este vizitată, apoi mai tînără unitate abiruitului — Întreprinderea de feroaliaje, care constituie o premieră a industriei românești.Do pe platoul cuptorului electric nr. 2 de feroaliaje. secretarul general al partidului urmărește procesul de turnare care se realizează acum complet mecanizat, proces care exclude total intervenția o- mului. Și introducerea a- cestei moderne, tehnologii, ca și multe alte realizări cu care colectivul întreprinderii sb mîndreșto. este rodul direct al aplicării indicațiilor și al îndrumărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu,In centrul dialogului de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a purtat aici cu specialiștii s-au situat problemele ridicării pe un. plan calitativ superior a întregii activități ce se desfășoară pe șantier, potrivit exigențelor, cincinalului revoluției tehnico- științifice..Următorul obiectiv l-a constituit Șantierul naval din Tulcea.Tovar ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu se interesează de posibilitățile existente pentru mărirea numărului de spații rezervate repara- . ți dor de nave, pentru lărgirea canalului de acces, pentru urgentarea montajului de utilaje și a lucrărilor de construcție, astfel incit producția de nave să înceapă cit mai repede. Secretarul general al partidului face o serie de recomandări privind dezvoltarea actuală și în perspectivă a tînărului șantier tulcean.Perspectivele dezvoltării economiei județului își gă- conclu- impor-

rea unui puternic deosebit de necesar în jinirea eforturilor pe partidul și . statul le pentru dezvoltarea și dernizarea economicățării, pentru extinderea relațiilor economice și corner- ■ ciale cu tot mai multe state ale globului.După fructuosul dialog de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a purtat cu colectivele principalelor unități economice a- le orașul u i, în piața centrală a avut loc o entuziastă adunare populară, la care au luat parte zeci de mii de locuitori din municipiul și județul Tulcea. Participanții — meta- lurgiști, constructori navali, țărani cooperatori și muncitori din întreprinderile agricole de. stat, alții oameni ai muncii — au ținut să-și exprime din ad incul'inimii, și eu acest prilej, dragostea nețărmurită recunoștința lor fierbinte față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru deosebita atenție ce o acordă dezvoltării eeono- mieo-sociale a acestor dăruite meleaguri, înfloririi materiale și spirituale a tuturor județelor patriei noastre socialiste.
In aclamațiile mulțimii, în 

entuziasmul și însuflețirea 
generală, a luat cuvîntul

sesc reflectarea dentă înțr-un alt tant complex de investiții vizitat : portul industrial și cel comercial ce prind contur în ritm rapid • (Continuare în pag. a 4-al
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In plus 100—200 tone cărbune
In fiecare zi din această săptămîriă — 

declarată perioadă de producție mărită — 
minerii din abatajele Paroșeniului au ex
tras, peste prevederi, între 100 și 200 tone 
de cărbune.

Cele mai mari plusuri de producție 
le-au realizat brigăzile conduse de Ilie 
Filiche, de Ia sectorul I, și Francisc Faze- 
kaș, sectorul II. Cu aceste realizări, pro
ducția întreprinderii extrasă peste pian 
de la începutul lunii se ridică Ia 2278 to
ne de cărbune. ■

Sînt succese pe care colectivul de la 
I.M. Paroșeni le dedică Zilei minerului și 
marii sărbători a eliberării.

Productivitate superioară planului
Sectorul III al I.M. Dîlja raportează o 

depășire a sarcinilor de plan cu 1274 tone 
de cărbune, ca urmare a obținerii unor 
productivități superioare sarcinilor. La 
nivelul sectorului productivitatea muncii 
planificată a fost depășită cu peste 200' 
kg pe post.

In zilele de producție mărită organizate 
în această săptămînă, colectivul sectorului 
a extras cîte 160 tone de cărbune peste 
preliminar, cele mai bune rezultate înre- 
gistrîndu-le brigăzile conduse de Vasile 
Ghiorțu, Mihai Ștefan, Gheorghe Ghicio- 
iu și Pavel Șchiopu, a căror productivitate 
mărită s-a situat cu mult peste plan.

I
I

LA AUTOBAZA Ex- ! ploatării transportului I din Petroșani s-a dat în funcțiune un spălător mecanic. Cu ajutorul a- cestuia se asigură spălarea zilnică a autobuzelor care lătorii de din Valea avea, deci, 
a circula în mai curate... (V.S.)

EXCURSIE STUDEN
ȚEASCA. Un număr mare de studenți comuniști de la Institutul de mine Petroșani pleacă, mîine,- într-o excursie în R.D.G., organizată de Comitetul municipal U.T.C., Consiliul A.S.C. din I.M.P.. în colaborare cu B.T.T. Le dorim studenților excursie plăcută ! (Ioan Dan 
Bălan)

deservesc cape traseele Jiului. Vom satisfacția de autobuze
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Din primele zile aie 
acestei luni, brigada con
dusă de Constantin 
Gheorma de Ia I.M. A- 
ninoasa a avut un plus 
de 200 tone cărbune ex-

I 
i
I
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Amplă acțiune deIn aceaștă săptămînă colectivul Ocolului silvic din Petroșani a participat la acțiunea ele valorificare a arborilor doborîți în pădurea din parcul Institutului, în urma furtunii din noaptea de 5 spre 6 iulie.Mobilizați de organizația de partid, în frunte cu secretarul a- cesteia, tehnicianul Victor Dăni- lă, întregul personal a muncit eu abnegație la fasonarea și știvui- rea arborilor care urmează să lie trimiși spre centrele de prelucrare. Aici am întîlnit pe inginerii Gheorghe Jladu, șeful ocolului silvic, Felician Becuș, Martin Pitea, brigadierii Constantin Coco-

lan, Gheorghe Boreoci, Petru Stoica, Cristea Petru, pe pădurarii Ilie Răscolean și Valerian Bo- 
cică, care mîhuind cu pricepere ferăstraiele mecanice și topoarele au schimbat aspectul acestui loc de agrement din Petroșani. Alături de ei, elevii claselor a A l l-a și a VIII-a de la Școala generală nr. 4 conduși de profesoara Luminița Dornauer debarasau crengile și stivuiau trunchiurile copacilor secționați.O frumoasă acțiune ale cărei rezultate le poate vedea oricine merge spre. locul de agrement de la cabana Brădet.

Foto si text : Gh. OLTEAN!)

• Brigadierul Constantin Coco- 
lan și pădurarul Ilie Răscolean sur
prinși în plină activitate pentru va- 
'orificarea arborilor doborîți de fur
tună. (imaginea de sus).

• Elevii claselor a VlI-a și a 
VIII-a lucrînd cot la cot cu briga
dierii și pădurarii Ocolului silvic, 
(în clișeul alăturat — dreapta).

Cursuri de pregătire la Institutul de mine
In scopul unei temeinice pregătiri a tinerilor ca

re doresc să candideze la concursurile de admitere, 
Institutul de mine din Petroșani este preocupat de a- 
plicarea unor noi forme și metode Care dovedesc gri
ja în formarea viitorilor studenți. Acestui scop îi sînt 
destinate cursurile de pregătire, ce se vor deschide la 
1 august, în vederea noii sesiuni de admitere care se 

va desfășura în perioada 4-10 septembrie.
Cursurile, am aflat de la Institutul de mine, vor 

avea loc zilnic, cu excepția duminicilor, intre orele 
9—13, piuă la 31 august a.c. Profesori de specialitate 
vor asigura predarea cunoștințelor la disciplinele de 
concurs : matematică, fizică, exploatări miniere și 
mașini miniere. Cei interesați pot obține legitimațiile 
de participare după ce vor prezenta la secretariatele 
facultăților din cadrul Institutului de mine adeverin
țe din partea școlilor (pentru bacalaureat) sau între
prinderilor (pentru cei care se înscriu Ia cursurile 
serale). /

întregul program de pregătire este afișat în de
taliu (discipline, zile, teme) ia Institutul de mine din 
Petroșani. Informații suplimentare pot fi solicitate la 
telefoanele cu numerele 42 580 și 42581, interior 170. 
Tinerii interesați de această nouă formă de sprijinire 
a pregătirii lor pentru admitere sînt informați că li 
se asigură, contracost, cazare și masă in întreaga pe
rioadă.
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Solicitudinea față de cumpărător - un însoțitor 
nedespărțit al servirii civilizate!Răspunzînd sesizărilor formulate de mai multi cetățeni, la începutul acestei săptămîni am întreprins un raid-anchetă prin citeva unități comerciale de desfacere a produselor alimentare din Petroșani cu scopul de a vedea cit de receptivi se dovedesc responsabilii unor magazine la sugestiile și observațiile critice ale controlului obș

tesc.La magazinul alimentar cu autoservire nr. 22, din cartierul Aeroport, s-a remarcat mai buna organizare a vînzării. Din inițiativa responsabilului magazinului, raioanele de mezeluri-brîn- xeturi și dulciuri-coloniale au fost reorganizate în standuri cu vînzare separată. Ceea ce meri
tă să fie reținut este și faptul că astfel au sporit vînzările. Dacă înainte la raionul mezeluri-brînzeturi 
se vindeau zilnic produse 
în valoare de 10—12 mii 
lei, în prezent valoarea produselor vîndute zilnic 
a sporit eu 4—5 mii lei. In registrul de evidență a controlului obștesc sînt consemnate aprecieri cu

ambalajelor e la fel, după cum constatăm și la alte magazine din oraș. Responsabilii unităților au sesizat în nenumărate rînduri în adunările generale ale organizațiilor de partid și de sindicat, conducerii direcției comerciale că ambalajele nu se, ridică la timp. l.R.V.A. nu le ridică : latimp, iar unitățile nu dispun de condiții corespunzătoare de depozitare, fapt care duce la pagube în gestiune.La magazinul alimentar cu autoservire nr. 1 din Aeroport — Petroșani, bunăoară, ambalajele confecționate din material lemnos și sacii nu se ridică pentru motivul că l.R.V.A. „nu găsește clienți" să le furnizeze. Aici, controlul obștesc a semnalat (ultima dată în... luna martie 1) u- nele nereguli care se fac simțite și în prezent. Prețurile la mezeluri nu sînt a- fișate peste tot vizibil. Vîn-

zătoarea Eva Morar de la raionul de lactate și meze-

(Urmare din pag. 1)exploatarea cărbunelui din pilier, extinderea fluxului continuu cu benzi transportoare, executarea în ritm rapid a lucrărilor de investiții. De asemenea, au fost hotărîte măsuri meni
te să conducă Ia creșterea productivității muncii, / îmbunătățirea calității cărbunelui extras, creșterea eficienței economice, ridicarea calificării și perfecționarea cadrelor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii din întreprindere. Rezultate din gîndirea unui mare număr de oameni, din dezbaterile care au a- vut loc pe schimburi, în cadrul sectoarelor, măsurile adoptate reflectă preocuparea majoră a colectivului minei Lupeni de a elimina' neajunsurile înregistrate pînă în prezent, de a acționa cu perseverență în lumina hotărîrilor conducerii superioare de partid, 
a indicațiilor date de tovarășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU, pentru a ri

privire la abundența mărfurilor, dar și unele observații critice.- Echipă de control obștesc. . formată din tovarășii Constantin Bălăneșcu, Dominic Alexandru Olvedi și Petre Groza a semnalat lipsa nejustificată din magazin a unor produse zaharoase,compoturi, gemuri și a alcoolului, rafinat, precum și lipsa de interes pentru valorificarea ambalajelor, întrebat în legătură cu a-’ceste deficiențe, tovarășul Alexandru Angliei, responsabilul magazinului, ne-a spus că sugestiile critice au fost luate în seamă. Au fost suplimentate unele comenzi. Și, într-adevăr, în prezent în magazin există sortimentele solicitate. Dar în ce privește ambalajele, circa 150 de lăzi, în valoare de mii de lei zac de luni de zile în aer liber și se degradează, deoarece autocamioanele l.R.V.A. nu le ridică la timp. Problema

luri nu purta ecusonul în timp’ce vindea...La unitatea C.L.F. nr. 1, din Piața Victoriei, am a- sistat luni, 24 iulie, în jurul orei 11, la un dialog e- dificator despre optica greșită a personalului de aici față de clienți. Unui cetățean, Ion Gălățean, i s-a vîndut varză „la rînd“, iar unei cețățene i s-a dat „pe alese". La protestele cetățeanului, vînzătoarea i-a răspuns cu cinism: „Dacă am face pe voia clienților am arunca marfa la gunoi", iar responsabilul unității P. Stan l-a luat pur și simplu peste picior pe client : „Și așa o toci !, ce mai vrei?" Comentariile, după asemenea replici, ni se par de prisos. Dincolo de ele se întrezărește o - serioasă lacună în educația civică, în atitudinea etică nu numai a vinzătorilor, ci chiar a unor responsabili de Unități comerciale. Or, tocmai aceștia sînt cei cărora le revine îndatorirea de a e- duca personalul din subordine în spiritul promovării comerțului civilizat.
V. STRAUȚ

0 nouă sesiunePrin ordinul Ministerului Educației și invățămîntului nr. 4303/4 iulie a.c. s-a a- probat o nouă sesiune de bacalaureat la care se pot prezenta absolvenții liceelor, ai fostelor școli medii tehnice, școli profesionale și de maiștri și postliceâle (dacă: sînt încadrați în muncă sau scutiți prin Legea nr. 25), liceele pedagogice (să fie încadrați pe funcții didactice și să prezinte o recomandare din partea conducerii școlii cu notă, care ține locul lucrării practice).Examenele se vor desfășura conform programelor valabile pentru absolvenții dih sesiunea 1978 și la probele prevăzute în broșură.Absolvenții școlilor de

de bacalaureatcultură generală care n-au avut profil la terminare (uman—real) nu dau probă practică.Pentru școlile profesionale și de maiștri și postli- ceale, probele se dau tot după programa publicată în broșura pe 1978, cu excepția celor care sînt prevăzute in profilele care nu se mai pregătesc în prezent și dau examen după ultima programă din profilul respectiv.înscrierile pentru noua sesiune de bacalaureat se fac pînă la 10 august a.c., la școlile absolvite, iar e- xamenele se susțin între 15 —25 august 1978.
Ing. Ilie BREBEN, 

inspector școlar județean
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dica întreaga activitate a Întreprinderii la nivelul ce* rut de actuala etapă a construcției socialiste.Din conținutul dezbaterilor, din complexitatea măsurilor hotărîte de reprezentanții oamenilor muncii s-a desprins concluzia că activitatea minei se înscrie tot mai mult pe un făgaș bun, Cheia succeselor viitoare stă în măsura în care oamenii muncii, investiți eu dreptul și datoria de a participa la autocon- ducerea și autogestiunea întreprinderii, vor face ea ia mina Lupeni, ca de altfel lă toate întreprinderile miniere, să nu se mai vorbească despre indisciplină ci despre o activitate desfășurată intr-o. deplină ordine și disciplină. Cheia succeselor stă, totodată, în răspunderea cu care minerii, mecanicii, maiștrii, inginerii și tehnicienii, toți oamenii muncii vor acționa zi de zi, schimb de schimb pentru a da un nou conținut calitativ muncii din abataje, din ateliere, de la celelalte lucrări miniere.

In acest context, sarcinile formulate în încheierea adunării de tovarășul Teodor Haș, criticile adresate unor compartimente funcționale — care trebuie să
la afirmarea gîndirii tehnice originale și promovarea în rîndul oamenilor muncii a gîndirii economice înaintate, cerute de de- săvîrșirea revoluției tehni-

Forumul conducerii 
muncitoreștico-științifice, de continuarea fermă a procesului de industrializare a țarii. Dezvoltarea ingineriei teh-se înscrie în ritmul de muncă al abatajelor și să se situeze la un înalt nivel de răspundere — o- rientările făcute cu privire la activitatea de viitor se constituie într-un prețibs ghid de acțiune pentru consiliul oamenilor muncii, pentru toți conducătorii formațiilor de lucru, sectoare și brigăzi — din întreprinderea minieră. In mod deosebit, au fost accentuate rolul și răspunderea cadrelor tehnico-in- ginerești chemate să contribuie efectiv la dezvoltarea activității de extracție,

noiogicej afirmarea creativității colective și individuale, preocuparea susținută pentru autoperiecționare smt imperios necesare intr-o etapă caracterizată de ampiul proces de mecanizare pe care îl cunoaște în prezent, întreprinderea minieră Lupeni. Pe acest temei sînt fundamentate sarcinile mari ce stau în fața «cadrelor tehnico inginerești, chemate să se afirme la adevăratul lor poten

Festivalul
• (Urmare din pag. I)realizat de eineelubi.il „Amafilm", apreciat cu premiul 1 în urmă Cu 3 ani, tratînd, într-0 formulă inspirată, un episod dramatic din luptele revoluționare ale minerilor în 1929. Au urmat filmele prezentate în concurs, realizate de cineaști amatori din județele Caras .Severin, Bacău, Galați, Timiș, Vraneea, Hunedoara și altele. Am urmărit peste 25 de filme care conturează pasiunea

„Amafilm“și talentul cineamatorilor pentru cea mai populară artă — filmul. Aprecieri mai largi la adresa lor vom face în ziarul nostru de marți.In prima parte a zilei de ieri s-au evidențiat tendințele tematice ale cineamatorilor, capacitatea lor de a reflecta asupra realității — mai ales asupra problematicii muncii lor profesionale, pe care o și cunosc cel mai bine.Festivalul filmului de animație de la Lupeni continuă și astăzi.

S-A FNici și nic. mulai unul vrînd- menit l-a .,; că pe pea, C fer la ba m;'gLU.’uh merge luat-o menii omul tone, n-ave Dane și a 1 strică h-ar se-nctSîm noaște se cr< Const nul c a avt ori j dată i ia în l a re fost g inl'lue coolic din n la o < zeni. tele u a văz
țial de concepție și acțiune.Sarcini deosebite s-au desprins și în atenția Combinatului minier Valea Jiului, în ideea activității concrete prin care trebuie să sprijine întreprinderea minieră Lupeni, și toate celelalte unități din subordine. A fost subliniată cerința unui aport efectiv din partea cadrelor C.M.V.J., a conducerii sale, la soluționarea problemelor tehnice și de organizare ale întreprinderii.Resursele scoase în evidență de adunarea reprezentanților oamenilor muncii, măsurile gîndite cu e- xigență și hotărîre în forumul conducerii muncitorești a întreprinderii, stau drept premise ale îmbunătățirii activității de viitor. Pe această bază, în telegrama adresată de adunare conducerii superioare de partid, personal tovarășului N I C O L A E
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, a fost reafirmată hotărîrea minerilor de la Lupeni de a acționa neîntrerupt pen-

tru creșterea producției de cărbune și ridicarea întregii activități economice Ia noi cote de eficiență. „Vă 
asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general — se spune în telegramă 
că toți minerii Lupeniului, 
în . frunte cu comuniștii, 
conștienți de sarcinile mari 
ce ne sțnt încredințate, vom 
munci fără preget pentru 
îndeplinirea prevederilor 
planului și angajamentelor 
asumate pe acest an. Vom 
urma neabătut prețioasele 
dumneavoastră indicații, 
confirmate de practica 
muncii noastre, fiind siguri 
că numai pe această cale 
vom reuși să depășim 
greutățile pe care încă ie 
mai întâmpinăm. să ridi
căm, așa cum ne-ați cerut, 
întreaga noastră activitate 
la o calitate superioară, să 
sporim producția fizică prin 
extinderea mecanizării și 
perfecționarea cadrelor, să 
reducem și mai mult consu
murile specifice astfel ca 
munca noastră să fie con
cretizată în creșterea con
tinuă a valorii producției 
nete".

ealv«r. „grozî calcar cințelc zave. i țional; penda reexai an.
1AJAU me, U.M.'l manei tre. D ba de de la care Cîmpi ne lă fără . comp! influe coolic drept, suri, le, m să cit dăein. cinev. Deva Odatî na.
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MUL CU |N n-avea ibuia o- :Și încă jie.. Dar, Is-a po- i curte, I n gard, iu încă- Dane, șo- re în gra- Falea Unii jiului n și a țile oa- J-a făcut n de 12 iei gînd -i trebuia.mașina rmă niște mai de ele că...rile.
ULs-o recu- eri care i. G uran > și el u-După ce de două— prima doua oa- că abia ipă ce a icînd sub larilor al- grozăvit Stă dată rin Live- i în spa- n și cînd jpășit de a intrat indu-i.ibvfiicncci eamă inși conse- gro- mtraven- și sus- sului cu îpă un
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zebrei“
Recunoașteți imaginea?

Aniversarea creării

primului stat dac

centralizat

Oltului, (etimonAppi în sa- județul
dacică dela... lăcu-

Orloiasca, evidentă a 
de origine Incercînd să

Retezat, Olimpul dacilor CX)

O țară de vulturi
Urluiasca sau desemantizare substantivului slavă orilu. delimițăm și o graniță vestică a presupusului domeniu regal, descoperim, lingă urmele, cetății dacice de la Bobaița (Mehedinți), satul Crăguicști. Or despre 
krag am mai amintit. Așadar, putem contura, dacă ne gîndim Ia perioada de după dezmembrarea statului lui Burebista o formațiune statală ale cărei granițe ar fi. pornind de la est spre sud și în continuare : Oltul, Dunărea, nninții Mchedințului și Retezatul. „Bornele" acestei granițe (în partea de nord, inclusiv Retezatul, și-au condus mai tîrziu poporul lor Li- tovoi și fratele său Bărbat — secolul XIII) ar fi tocmai așezările, apele, dealurile său .munții care păstrează numele acelor libere, zburătoare, ale cerului. Mîndre de zborul lor înalt, nestingherit, cum mîndrii au fost și dacii carb și-au înălțat „cuiburile de vulturi" în munții Orăștiei.Iată de ce, pe drept cu- vînt, străvechea mumă a strămoșilor noștri, Dacia, ar fi putut fi supranumită ca țara a vulturilor.

Prof. Ion VULPE••••••••••• ••••»••••••••••••••••••••••••••••

Șîntem interpelați, și pe buna dreptate, de un cititor pasionat al acestei rubrici, Ștefan. Rotea, de ce, cînd am avut în vedere toponimele care reproduc noțiunile de păsări răpitoare din munți și păduri nu am luat în seamă, un argument liotăfîtor — numele unui rege, dac, întîl- nit in istoriografia romană, 
Oroles (Roles) — atestat prin anii 29—28 î.e.n. Trebuie să recunoaștem deschis că inspirata ipoteză a colaboratorului nostru întregește argumentația precedentului articol. Intr-adevăr, savanții tracologi au explicat numele propriu dac Oroles, apelînd la metoda comparatistă, ca îri- semnînd vultur. Tn acest sens s-a recurs la serviciile unei limbi eu rădăcini comune în indo-europeană, în slavă orilu acoperind a- ceeași arie semantică. Se poate susține că dacă am întîlni toponime de origine slavă în Retezat sau în împrejurimi cu o structură fonetică măcar aproximativă, ele s-ar fi putut suprapune peste unele oroni- me sau hidronime dacice. Exemplu concret, în care se utilizează într-o asemenea argumentație este străvechea localitate dacică

din Banat, Aizizis (amintită și intr-un fragment păstrat al „jurnalului" de campanie ținut de împăratul Traian. în timpul războaielor daco-romane), care a devenit prin alterare fonetică, dar în- acest caz și semantică Ezeriș. Adică

o linie de graniță a unui fost domeniu regal dacic, alte trei toponime de origine slavă și unul latinesc, cu același sens. Dar, să facem popasuri în dreptul fiecăruia. . ;J IIn județul Vîlcea, deci megieș noua, există un sat

Șide la noțiunea 
capră s-a ajuns 
riș (ozero înseamnă în slavă lac).Investigînd, la sugestia - cititorului nostru, zona dinam de a descarc veri- afirinațiile toponim
tre Retezat și Dunăre, trăit satisfacția coperi toponime lieu fără tăgadă noastre. Primul care ne-a săgetat privirea este Sîntămăria-Orlea, localitate după cum se știe la poalele Retezatului. Ceea ce este însă interesant, o perpendiculară imaginară spre Dunăre întîlnește, ca

Orjești, lingă '..Drăgășani întîlnim, dacă urmărim în continuare cursulsatul Vulturești latin vultur, is).. putem face escalătul Orleasca dinOlt. Pe malul Dunării, nu departe de locul unde Constantin cel Mare a zidit pod, pentru reînfrățirea malurilor romeice, oamen ii care și-au durat sălaș l-au . pomenit sub numele de
Orlea. Lingă unul din satele amintite, Orlească, se află un pîrîu, al cărui nume este pronunțat astăzi

impune res
pect chiar și atunci cînd 
ai în dreapta un lucră
tor de miliție in per
soana plutonierului ad
jutant Grigore Luciii ți. 
încă o dovadă că ele
vii instructorului Nicolae 
Gui s-au pregătit, nu 
glumă, pentru trecerea... 
examenului.AnecdoteMi-au trebuit proape 20 de ani pentru a mă convinge că, de fapt, nu am prea mult talent pentru muzică — a spus cîridva celebrul . compozitor italian Gia- • como Putini prietenului i său. î— Dîndu-ți seama a- .•Pi o- ; ai ■mu- :tunci, de acord cu pria-ți renunțat zicală ?Dintîrziu. Devenisem celebru.

ocazia unei vizite compozitorului

conștiință la carierapăcate, aprea deja
f£cu; ’făcutei austriac Franz Schubert i de către un prieten, a- i cesta văzîndu-1 pe com- ; pozitor foarte necăjit, '■ l-a întrebat care-i mo- : tivul.î — Vezi, prietene, ex- ; plică Schubert — mi-am i pierdut ocheîafii și a- i cum nu știu ce să fac.; — Ei, trebuie găsiți i — răspunde prietenul.
i — Așa este, dar caî să-i pot căuta am nevoie de ochelari, dar de avut îi vom avea abia după ce i-afti găsit.
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și pe cabană, intru

Pastile cu
Albă ca Zăpada„Oglinjoară, oglinjoară, spune-mi care e cea mai frumoasă femeie din lume" întrebă Albă ca Zăpada. „Miss ’78“ răspunse prompt oglinda. - ,Unul din pitici o luă pe Albă ca Zăpada deoparte și o întreabă : „Ai cumva o soră... Alba Lux ?"Mugurel o ajunse din urmă pe crăiasă și îi spuse tandru: „Te fac o cafea, ce zici ?"In cele din urmă piticii făcură o ședință fulger, în care dezbătură pe loctitudinea Albei ca Zăpada care le vorbea sus".

a-„cam deAm așteptat ziua de sîm- bătă cu multă nerăbdare. Ah, îmi ziceam, cabana, muntele, apa limpede, liniște, brazi... ce odihnă activă.,. Și iată-mă în ziua cu pricina purtînd toiagul drumeției în mină, în spate în suflet, telui,Ajungîn sala de mese și caut din priviri pe cineva de-al casei. Lume destulă echipată așa ori mai așa bea de stinge. A... nu apa aceea rece și bună a locului ori vreun pepsi — tării de la patruzeci de stricuri în sus, iar în aer se încrucișează Lele de'la Orăștie cu Radu mantii, Ionel, Ionelule cu Bea, bea nu te lăsa, Țărăncuță cu Uhăi bade, intr-o hărmălaie clasică — totul puș la un sos de fum, mai mare dragul. Primesc

un pat chiar deasupra sălii de mese. Intr-un tîrziu dau să adorm. Aud cum al ți turiști încearcă același lucru, se foiesc, oftează dar gălăgia de jos atinge cote
tot mai înalte. Se stinge lumina, se aud proteste, lumea mai are însă lanterne și drumul paharului e cunoscut. Cineva se înverșunează să cînte din... oală, iar ceilalți ză, da, da, da.Urmează la setofon, două apoi mai tîrziu

îl secondea-rînd un ca- tranzistoare, _r__. ____ _____ i încercărirepetate de a chinui niște romanțe... Asta-i semn că se apropie de dimineață,.. Privesc pe geam. Apar zorile. Haide — îmi spun, te-ai odihnit destul...

Cobor in sala de mese.— Nu ne-ați lăsat să ne odihnim în noaptea asta îi zic unuia.—- Ce vrei ’domle, îngăî- mează el. Eu am... am venit la... cabană să mă... dis... distreez ! Plec spre lacuri. Undeva în liniștea muntelui, în răsăritul soarelui mă opresc să ascult apa... lată în fața mea o stîncă. O inimă străpunsă de fatala săgeată a amorului, două inimi încercuite, inițiale... Curios, zic : omul și-a cărat pe munte nu numai amorul ci și cutia cu vopsea...I.a întoarcere, în prima noapte am avut un vis. Se făcea că văd totul în negativ. Mup-ții fără inscripții, cabanele fără cheflii, marcajele fără versuri, brazii fără urme de cuțit, lacurile fără cutii goale, cărările fără staniol...
Viorel MORARU

Mircea ANDRAS

ORIZONTAL : 1) Alt fel de deranj 2) Un fel de o- raș — Intr-un fel e molar 3) Cel puțin — Alt fel de- cît VI 4) Acute ! — Drăcesc altfel 5) Un fel de cadru — Alt fel de poftim — Se-ntoarce ! 6) Din cîndCulese de
1T. MORARU

în cînd 7) Un fel de biban— Alt fel de negru 8) Una și una ! — Echipă de fotbal 9) Cu lacrimi în ochi— Club auto 10) Un fel de pari — Alt fel de. măsuri agrare.VERTICAL : 1) Un fel de pește — Alt fel decît oferită 2) Un fel de sperietoare — Repere ! 3) Alt fel, dar cu clești — Bătrî- nă pe malul mării 4) Alt fel decît vasăzică — Asociația Studenților Comuniști (abr.) 5) Un fel de — O în- -— Tei ! fel debăutură... alcoolică trebare. întoarsă !
6) Pelea ! — Un oaie 7) Destin .8) Omenesc— i... i ! 9) Un fel de culoare — In acest loc 10) Mare poet român numit într-un fel „Bardul de la Mircești".

Dănășel DUMITRU 
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Ing. Zoitan 
Kiraly jr.

Doi se ceartă, iar al treilea... se uită.Tînăr caut „In vino veri tas"
Premiul absurditățiiCu cîtva timp în urmă, într una din piețele ora-

A reușit să e- vadeze prin singura gaură ce o... avea în căciulă.

Calculatorul cu 
numărul mieCentrul de calculatoare pentru automatică și măsurători „Mera-EÎvro" din Wroclaw a produs recent cel de-âl 1000-lea exemplar de calculator din generația R-32, capabil să efectueze 240 000 operațiuni pe secundă. Calculatoarele produse la Wroclaw sînt utilizate la Combinatul metalurgic de la Katowice, în mine, uzine constructoare de mașini etc. Sarcina de bază a centrului „Mera-El- vro“ este construirea de mașini electronice pentru automatizarea proceselor tehnologice.

rationaleO „roabă" de mici și bere magiun de prune și de mere, grătare fripte „a la carte", ciolan natur sau... afumat, crap, somn, plățică și homari, castraveți, varză, gogoșari, cremvurști, salam și șunculițe,- carne, de ied, bi-înză, momițe, omletă, lapte, unt, smîntînă, sarmale (stocul de pe-o lună), ciorbă de burtă și cartofi piure, înghețată cu fructe și parfait, pizza, plăcinte, cornuri, baclavale, pilaf, orez cu lapte, și din nou sarmale, curcan în vin, mămăligă, varză cu rață, îngurgitează tot ce-i pui în față.Visează tot mîneare, nici somnul nu-i priește și uite-așa, pe zi ce trece, pîhtecele-i crește nu poate să mai meargă nici la ștrand cu ălura-i impozantă de gurmand, de-un timp nu are trecere la ' fete, îi este greu să se încheie și la ghete, abia coboară scările acasă, la slujbă, dina căpătat așa o formă de... obuz, se îngrașă cîte-un chil în fiecare zi, și ce-i mai grav, ca vîrstă, are doar 30 MORALA — nu-i lipsită de „gastricul" masiv" nu-nșeâmnă niciodată prea solid I
șului Chicago a fost amplasată o nouă sculptură. Ea reprezintă o crosă de base-ball, Înaltă de peste 30 de metri. Turnată în oțel, această „capodoperă" cîntărește nu mai puțin de 20 de tone. „Monumentul" a și cîștigat premiul ce șe decerneăză lunar, „pentru cheltuirea nejustificată a banilor contribuabililor". 1 s-ar fi putut conferi, la fel de bine, premiul absurdității... dacă s-ar gîndi cineva să-l creeze.

Bujor MIRCESC U
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tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost subliniată în repetate rîn- duri cu vii și puternice a- plauze. Cei prezenți ovaționează puternic pentru partid, pentru secretarul său general.La încheierea cu tovarășul Ceausescu, cei, au rugat pe secretarul general al partidului, pe tovarășa Elena Ceaușescu să se prindă într-o horă a prieteniei și unității. In vasta piață a răsunat din nou, într-o simbolică îngemănare : „Ceaușescu-P.C.R., Ceausescu și poporul !“.Apoi, printr-un adevărat culoar viu, într-o mașină deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat spre portul orașului. De aici, împreună cu ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, s-au îmbarcat pe nava ..Mihai Viteazul", pleeînd spre Salina.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Tulcea a continuat în această localitate care cunoaște în actualul cincinal o vertiginoasă dezvoltare. pe măsura rolului pe care il joacă ca poartă maritimă a țării,După aproape trei nava a acostat la principal al portului Suli- na. O atmosferă de mare sărbătoare domnește în întregul oraș. Locuitorii Suli- 
nei au venit să-și exprime bucuria de a-1 avea din nou ca oaspete drag pe to-

întîlniriiNicolae locuitorii Tul-

orecheiul

varășul Nicolae Ceaușescu.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Sulina a avut în centru] atenției analiza împreună cu oamenii muncii de aici â modului cum se înfăptuiesc sarcinile și prevederi
le actualului cincinal, programele de dezvoltare în continuare a economiei o- rașului.Primul obiectiv înscris în agenda vizitei l-a constituit viitorul port liber Sulina — acolo unde se va crea, din indicațiile secretarului general al partidului, o mare capacitate de depozitare, manipulare, comercializare și industrializare a mărfurilor, fără percepere de taxe vamale, fiscale și impozit. Crearea a- cestui port constituie o importantă facilitare pentru amplificarea relațiilor economice și comerciale a- le României socialiste cu toate statele lumii, un mijloc pentru transformarea Sulinei într-un adevărat nod al comerțului internațional.Studiind în fața unor planșe planurile viitoarelor obiective, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut specialiștilor din Ministerul Comerțului exterior și cooperării economice internaționale să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, începînd de la 15 august a.c., portul Sulina să funcționeze ea port liber.După încheierea vizitei tovarășul N ic o 1 a e Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat s-au îmbarcat pe nava „Miliar Viteazul", părăsind aceste ospitaliere meleaguri.

Deschiderea Festivalului mondial al tineretului și studenților
HAVANA 29 (Agerpres). Capitala Cubei, ă găzduit, vineri, festivitatea de deschidere a celui de-al XI- lea Festival mondial al tineretului și studenților, desfășurat sub deviza „Pentru solidaritate antiimpe- rialistă, pace și prietenie*'.După parcurgerea străzilor din centrul capitalei cubaneze, unde au fost salutate cu căldură de mii și mii de membri ai Uniunii Tineretului Comunist din Cuba, de locuitori ai Havanei, coloanele delegații-

lor au sosit pe marele sța- clion „Latino-A merican". In tribuna oficială se aflau Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al’P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului Miniștri ale Republicii ba, alți conducători do tid și de stat cubanezi, cum și oaspeți străini.Purtînd drapelulstat și stema Republicii Socialiste România, delegația tineretului din țara noastră, condusă de Ion Traian ȘtefăneseU, prim- secretar al C.C. al U.T.C., și din care fac parte tineri muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți,

ddCu- par- pre-de

FILME
DUMINICA, 30 IULIE

Conferința 
miniștrilor de 

externe ai statelor 
nealiniate

fruntași în muncă și la învățătură,, a fost întîmpinată cu vii aplauze la sosirea ei pe stadion.După defilarea delegațiilor și aprinderea flăcării festivalului, simbol al prieteniei și solidarității care îi unesc pe tinerii lumii, Râul Castro. al doilea secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prini-yieepreședinte al Consiliului de Stat și al Consiliului de miniștri ale Republicii Cuba, a declarat deschisFestival tului șiIn aceeași zi a avut loc deschiderea Clubului delegației române.

SpadaGentlemanGuerrilla.Polițistul,
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Aurel Vlaicu.
Republica :neagră.

Unirea :Jim.PETRILA :LONEA: pilot de cursă.AN1NOASA : Trepte pe cer.VULCAN : Perla.LUPENI — Cultural : Jucăria.
Muncitoresc : Moara cu noroc.UR1CANT : In sfîrșit, ne înțelegem.

întreprinderea
• ■ • -

cel de-al XI-lea mondial al tinere-» studenților.

BELGRAD 29 (Agerpres). — In cursul generale ale miniștrilor de externe ■ statelor nealiniate deBelgrad, au fost, noi poziții cu
dezbaterilorConferinței ai la expuse privire la problemele înscrise pe or- re-bldin ea de zi a acestui prezentativ forum al ■mișcării de nealiniere. Au luat cuyîntul reprezentanții R.P. Congo, Jamahiriei Libiene, Onudi-ului, Indoneziei,R.P.D. a Yemenului, Republicii Guineba. Republicii Djibouti, Zambiei, Nigeriei, Guineei Ecuatoriale, Conferinței Islamice, Botswanei, R.P.D, Laos, Cubei, Siriei. Bangladeshului, Birmaniei, Ciprului, Mozambicului, Sierei Leone, Republicii Mali, Iordaniei, Beninului, Nigeriei, Somaliei, Emiratelor Arabe Unite, Nepalului, Butanului, Marocului, Ugandei, Ciadului, Liberiei, Omanului și Zairului.

de construcții-
montaje miniere (I. C. M. M.)

Petroșani — M. Viteazul, 11
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ:

— dulgheri
— fierar betoniști
— instalatori încălzire
— conducători auto
— mecanici auto
— excavatoriști
— buldozerist!
— muncitori necalificați (bărbați) cu po

sibilități de calificare prin cursuri de scurtă 
durată în meseriile de : dulgheri, zidari, fie- 
rar-betoniști.

Pentru nefamiliști se asigurâ cazare gratuită 
în cămine confortabile și masa la cantinele mi
niere, contra-cost.

Pentru posesorii de apartamente se asigură 
gratuitățile prevăzute de H.C.M. 1683/1957 (chi
rie și încălzire gratuită).

| LUNI, 31 IULIEI PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cheamă-mă în1 depărtarea luminoasă.

Republica : Melodiile 
1 Broadwayului.
I Unirea : Alt bărbat, lalte femei, seriile I-II.| PETRILA : Guerrilla. LONEA : Septembrie. VULCAN : Revoltă în cosmoâ.LUPENI — Cultural :Gentleman Jim,

Muncitoresc :cu noroc.URIC ANI : In ne înțelegem.
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Tenis de cîmp, „Cupa Minerul**

Almăjan, printreBebe
s-au

tenis, găz-Jiului
laureați

favoa- astfel, ediției Mine-

iV.ica publicitate
ANUNȚURI de FAMILIELocuitorii străzii Gh. Șincai. Lupeni, sînt alături de familia îndoliată la marea durere pricinuită de dispariția tragică a studentului

IONEL VEJDELSincere condoleanțe familiei. (433)

Moarasfirșit,.
IULIEpentru d<>-

Festivalul de duit de terenurile Petroșani, a avut ieri după amiază recitalul final. La simplu, două nume tinere dar cunoscute, M. Mîrza (Steaua) și B. Almăjan (Jiul) și-au disputat trofeul, într-o partidă în care, dincolo de ambiții și prestigiu, au intrat în joc atuuri circumstanțiale, Bueureșteanul, eu un joc complet, .surprinzător ca toți stîngacii, i-a lăsat adversarului impresia că e vulnerabil tocmai în zona loviturii sale decisive. Scorul a fost strîns pînă în al șaselea ghem, cînd sudistul s-a detașat. Cel de al cin- celea ghem al său a fost punctat de un as de toată frumusețea. Momentul psihologie al partidei s-a consumat la scorul de 5—3. pe serviciul lui Mîrza, a- vantajul pendulează de la primire pînă la serviciu. Almăjan reduce din handicap, dai- apoi pierde setul. ,. „Istoria" se repetă în setul secund,: Almăjan reușește un breck la 3—2, ține pasul cu partenerul de în-

trecere (4—4), lipsa de concentrare. într-un joc de u- zură, punctează în rea lui Mîrza, care devine cîștigătorul inaugurale a „Cupei■■ rul“.Aceeași jucătoriconfruntat în proba de dublu, dar în vreme ce Mîrza 1-»! avut alături pe coechipierul său mai experimentat Popovlci, Almăjan a făcut pereche cu un jucător cu aptitudini temperamentale asemănătoare, brașoveanul VîJcioiu. In primul set, detașarea „combinatei" provinciale s-a produs repede : 1—0... 3—0, dar 3—2, 4—2... 6—2. A- vantajul creat a influențat psihicul adversarilor, mai ales că Mîrza s-a resimțit în urma finalei de simplu. In cel de-al doilea set, de la 0—4, bucureștenii au început să spună adio feului, pierzînd apoi 1—6.
Rezultate tehnice :

piu : locul 1 și cîștigător al „Cupei Minerul", prima e-
tro-

cu

sim*

diție, — Marian Mîrza, II — Bebe Almăjan, lll-IV -— Octavian Vîleibiu și M. Tăbăraș ; perechi : locul I și cîșțigătpri ai ediției i- naugurale — Bebe Almăjan + Octavian Vîleioiu, II — Marian Mîrza + Constantin Popovici, III- IV — - C. Dumitrescu -P' M. Tăbăraș, Stito .+ Giurgiu. ' ' :In dimineața zilei do azi, pe aceleași două terenuri, gazdele întîlnesc, într-o partidă amicală, dar nu lipsită de interes, pe jucătorii de tenis ai formației campioane, Steaua București. Să nu uităm că Jiul are în panoplia cu trofee titlul de vicecampioană a ediției 1977—1978. Se vor juca patru partide de simplu și una de dublu, după- amiază întrecerile fiind reluate de la ora 15. Ii vom revedea pe majoritatea laureaților „Cupei Minerul". K,’
Ion VULPE

SUT0i ALEXANDRU
CUPROM

Indurerata familie a- nunță cu adîncă durere încetarea din viață a celui care a fost
NICOLAE HROȘTEA soț, frate, cumnat și naș.Amintirea va neș toarsă înnoastre.Inmormîntarea vea loc luni, 31 iulie, în Lupeni.

RADU GIURGIU
DINAMO BV.

râ mi ne inimile

I
I
I
I
I
I

TV.
DUMINICĂ, 308,00 Sportultoți. Gimnastica la miciliu, 8,15 Tot înainte I Concursul „Creștem odată cu țara". Participă două echipaje școlare din județul Neamț. 9,10 Șoimii patriei. 9,20 Film serial pentru copii : „Don Quijote". Episodul 10. 9,45 Pentru căminul dv. 10,00 Viața satului. 11,45 , Bucuriile muzicii. 12,30 De strajă patriei. 13,09 ' Telex. 13,05 Album du- ! minicab. 13,05 Ora vese- I lă. Șah mat în... 15 mi- I nute. 16,45 Stadion. 17,45 | Film serial r Linia mari- i timă Onedin — Episodul | 49. 18,35 Copii din ’78. . 19,00 Telejurnal. 1.9,20. Devotament, solidaritate, muncă : Zimnicea și constructorii săi. Gala antenelor.Film artistic : Copperfield", le jurnal.

19,1020,55 „David 22,50 Te-’
LUNI, 31 IULIE15,55 Telex. 16,00 Emi siune în limba maghiară. 19,00 Tragerea amortizare ADAS. Muzică yșoară. de 19,05 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 Panoramic.20.20 Roman-foileton: Familia Palliser. 21,15 Mai aveți o întrebare ? 22,00 Cadran mondial.22.20 Telejurnal. I

va a-
Combinatul minier Valea Jiului 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea unui post de

ECONOMIST PRINCIPAL (cu o jumă

tate de normă) la serviciul organizare, per
sonal, învățămînt, retribuire.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și De^ 
crețul nr. ,188/1977.

Informații suplimentare se pot primi zil
nic de la serviciul personal al .C.M.V.J, .
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