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si a marii sărbători a eliberării

ZILE DE PRODUCȚIE RECORD

Ortacii minerului șef de brigadă Constantin So- 
rescu de Ia mina Uricani au ieșit din șut după un 
schimb fructuos pe frontul cărbunelui.

A.

In intimpinarea

LA I.M. URICANI

660 tone peste plah, 
in două zilePrintr-un telefon primit la redacție, tovarășul Cor

nel Bololoi, secretarul comitetului de partid, președintele C.O.M. de la I.M. Uricani ne-a comunicat următoarea'veste. Inițiativei comuniștilor de a declara zilele de 3 și 4 august zile de producție record în cinstea „Zilei minerului" și a aniversării eliberării patriei, i-au răspuns cu fapte demne de -laudă toate,brigăzile minei. Minerii Urieaniului au realizat, numai in aceste două zile., un adevărat record, adăugind celor 6708 tone de cărbune extrase peste sarcinile de plan în primele șapte luni ale acestui an, încă 650 de tone de cărbune.Cele mai mari cantități de cărbune peste plan au fost extrase de minerii din brigăzile conduse de Gheor- ghe Scorpie, Laurențiu Ke- lemen, Pop Traian și Ștefan Bociu.

Bilanț rodnic al 
fruntașilor lupeneniColectivul sectorului V al I. M. Lupeni raportează un bilanț rodnic la extracția de cărbune, închi- nînd succesele „Zilei minerului". Astfel, plusill la producția de cărbune obținută pe sector în primele șapte luni, se ridică la 14 000 tone, din care 1950 tone în luna iulie. Productivitatea muncii realizată în abatajele sectorului, prin contribuția brigăzilor conduse de Iosif Țurcaș, Mihai Vîrzaru, Vasile Co- dreanu, Ene Stere, Dumitru Boca și Nicolae Rusu, este superioară celei planificate în . medie cu 400 kg/pos.t, iar depășirea aceluiași indicator pe sector se ridică la 300 kg/post.
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COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI 

BUCUREȘTI
Activul de partid și de stat, comuniștii, toți oa

menii muncii din Valea Jiului au urmărit cu deosebită 
atenție și justificată mîndrie patriotică expunerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prin care ați reafirmat cu clarviziune pozi
ția principială a partidului și statului nostru în promova
rea relațiilor externe, politica științifică și profund uma
nitară închinată păcii, colaborării și destinderii interna
ționale, făuririi pe planeta noastră a unei lumii mai bu
ne și mai drepte după cum năzuiește întreaga omenire. 
In magistrala dumneavoastră expunere, în analiza pro
fundă făcută în fața activului central de partid și de 
stat ne-ani regăsit încă odată propriile noastre convin
geri, întărindu-ne încrederea că în frunte cu dumnea
voastră înaintăm cu fermitate pe calea edificării unei 
orînduiri a dreptății și libertății, contribuind la crește
rea prestigiului socialismului în întreaga lume, la apă
rarea și consolidarea păcii generale, la statornicirea unor 
relații noi între state, bazate pe egalitate si respect re
ciproc.

Născute din dorința fierbinte de colaborare și

COMITETUL MUNICIPAL PETROȘANI 
AL P.C.R.

Expoziția creației 
științifice și tehnice 

de masăAzi se Casa de Petroșani de creație științifică și tehnică de masă. Sînt prezentate cele mai reprezentative realizări din domeniul creației tehnico-științifice obținute în perioada fazei de masă. încheiată în luna iulie.’ Expun grafice, planșe și dispozitive noi, tehnologii moderne a- plieate, invenții, inovații și raționalizări colective de muncă și comisiile pentru stimularea creației tehnice și științifice de masă din, toate întreprinderile miniere din Valea Jiului, pre- parații I.C.P.M.C,, I.M.P.,C.C.S.M.,. întreprinderea de utilaj minier și din alte u- nități economice.

deschide la cultură din o expoziție

J 'Oă ittf & r-ti’i ă ni
I DOTĂRI MODERNE.I La I.M. Bărbățeni s-a dat 
I de curînd în folosință no- iul și modernul atelier mecanic al minei. In spațioasa hală industrială, realizată conform celor mai moderne procedee de construcții, se execută lucrări electrice, de șțruii- gărie, tinichigerie, sudură și reparații de utilaje. In curînd va intra în
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al colectivuluiIn spiritul de exigență ce caracterizează rii la o nouă toate domeniile vieții eco- nomico-sociâ- le, adunarea reprezentanților . oamenilor muncii de la întreprinderea minieră Petrila a nalizat, ieri, activitatea organului colectiv de conducere și rezultatele obținute în .semestrul I din acest, an, adpptînd hoțărîri corespunzătoare în vederea realizării integrale a sarei- nilor de plan și angajamentelor asumate, și pregătirii extracției de cărbune pe anul 1979.Din bilanțul înfățișat a- '

etapa treee- calitate în

a-

Eveniment de amplă rezonanță politică pe plan intern și internațional, adunarea activului central de partid și de stat a scos din nou în evidență poziția principială a partidului și statului nostru, privind soluționarea pe cale pașnică a marilor probleme care frămîntă omenirea, înfăptuirii idealurilor de pace, prosperitate, independență și progres ale tuturor popoarelor.Expunerea amplă prezentată de secretarul, general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra poziției și principiilor ce stau la temelia politicii interne și externe a partidului și statului nostru a fost primită de întregul nostru popor cu sentimente de nemărginită mîndrie patriotică. Dînd glas acestor înălțătoare sentimente, din toate colțurile țării comuniștii, toți oamenii muncii își exprimă în telegrame și scrisori adresate conducerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, adeziunea deplină față de întreaga politică internă, și Jernă a partidului și statului nostru, hotărîrea neabătută de a cbntri- bui la înfăptuirea ei. In cele ce urinează, redăm din conținutul telegramelor adresate din Valea Jiului, conducerii superioare de partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.„Avînd la bază o temeinică cunoaștere a realităților lumii contemporane — se spune în telegrama comitetului de partid al întreprinderii miniere Lupeni —, politica promovată de partidul și statul nostru reprezintă un strălucit model de aplicare creatoare a marxism leninismul'ii, o contribuție inestimabilă la îmbogățirea tezaurului de gîndire al socialismului ști-

ințifie. Elaborarea acestei' politici, aplicarea, ei con- ■ secvență și afirmarea pe plan mondial sînt nemijlocit legate de laborioasa dumneavoastră activitate, mult stimate tovarășe secretar general.Din. adîncul conștiinței noastre ne exprimăm totala adeziune față de poziția și principiile înfățișate în. l
(Continuare in pag. a 2-a)(Continuare în pag. a 2-a)

O nouă și strălucită contribuție la creșterea* -> » 
prestigiului României socialiste in lumeDinamica vieții politice internaționale contemporane cuprinde o serie de transformări și tendințe care ridică complexe probleme cu care se confruntă popoarele. In acest context, ampla expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, la recenta adunare a activului central de partid și de stat, prin profunzimea teoretică și principiile practice de acțiune, reprezintă un strălucit model de analiză a fenomenelor și

tendințelor care se manifestă astăzi în viața.internațională. In acest cadru iese in evidență, mai mult ca oricând, misiunea istorică ce le revine comuniștilor, partidelor muncitorești, tuturor forțelor
dunării de către tovarășul 
Marcu Androne, președintele: cons iliului oamenilormuncii, s-a MMMaca» desprins că sub conducerea comitetului de partid, ’ organul colectiv de conducere șî comitetul sindicatului și-au P r eoc u p ă r i 1 e pentru transpunerea în viață a sarcinilor privind creșterea producției de cărbune pe seama introducerii de tehnologii noi. sporirii productivității muncii, aplicării inițiativelor muncitorești înaintate,

Ion MUSTAȚA

'și:Adunâri;
;generate 

ale 
oamenilor muncii

funcțiune noua secție de forjă. țCarol TIVORAC, 
I.M. Bărbătcni)

UN NOU- CHIOȘC A- 
LIMENTAR, funcționează, îricepînd de ie.ri, în Petroșani. Amplasat în- tr-o zonă cu vad comercial, între clădirea poștei și cea a hotelului „Tuli- pan“‘, în apropierea stației de autobuz, noul chioșc pune la dispoziția cumpărătorilor și băuturi

w- *■>

sporit

• (Continuare în pag. a 2 a,răcoritoare, „la gheață11.
(V.S.).

LA CLUBUL SINDICA
TELOR DIN PETRILA s-a deschis, ieri după-a- miază, sub genericul „Nu poluați ■ mediul social", expoziția municipală a cenaclului caricaturiștilor și epigramiștilor din Valea ' Jiului.
im

® (Continuare în pag. a 4-a)

Aspect din timpul vizionării colective, de către activul municipal de partid, a 
Expunerii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la aduna
rea activului central de partid și de stat.
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Valea Jiului, azi,
Foto : Ion I.IGIU

ti

Pentru mineri, pentru familiile lor

Condiții superioare de confort,
bunăstare și cultură

• In trei decenii retribuția —.. -----.. .
a crescut de la 19,20 lei post la peste 150 lei/post.

• In Valea Jiului, peste 25 000 de familii lo
cuiesc in apartamente confortabile în blocuri noi.

• Un complex liceal industrial, un grup școlar 
minier, cinci licee, 13 școli generale — iată doar cite- 
va din lăcașurile de învățămînt, nou construite pentru 
fiii oamenilor muncii.

• Pentru petrecerea plăcută a timpului liber de 
către oamenii muncii s-au realizat în orașele muni
cipiului 3 case de cultură 
rnatografe, numeroase alte

unui miner calificat

ale sindicatelor, cinci cine- 
cultură.așezăminte noi delă, cu internate.și la Institutul ridicat în. urmă ani, învață fii și părinți la

In ele, ca de mine, cu 30 deIn anii începutului revoluției socialiste, în urmă eu peste trei decenii — cînd un miner era încadrat cu 19,20 lei/post — în Valea zi- și Ia seral, toți doritori Jiului nu era construit nici un bloc. Coloniile ..Ștefan" și „Lopștein" în Lupeni,„Cocoșvar" în Vulcan,„Peste linii" la Petroșani e- rau socotite, înainte de 23 August, ca zone de locuit cu cele mai superioare condiții de viață...Asemenea condiții sociale sînt, azi, foarte eu mult depășite. Există la ora actuală în Valea Jiului, numai în blocuri, realizate toate după anii ’48—’49j peste 25 000 apartamente al căror confort satisface gusturile cele mai pretențioase ale minerilor, familiilor de oameni ai muncii de azi. Sînt oameni noi, trăind în condiții sociale noi.Cartiere ca Bucura — U- ricani, Braiă și Vîscoza — iLupeni, Corcești -— Vulcan,. Aeroport -— Petroșani. 8 Martie — Petrila,. constituie fiecare un adevărat oraș înzestrat cu edificii și conforturi sociale , și gospodărești demne de societatea noastră socialistă, de oamenii săi vrednici și pricepuți. Ș-au construit în Valea Jiului, în anii socialismului, un complex liceal industrial la Petroșani, un grup școlar la Lupeni, cinci licee, 13 școli generale însumînd 350 săli de clasă, dotate cu săli de gimnastică și ateliere școa-
*»»•••••••**••

(Urmate din pag 1)

de a și spori cunoștințele, de a-și perfecționa. pregătirea, de a fi mereu mai capabili să ducă la bun sfîr- șit sarcinile pe care le reclamă ei înșiși. în calitate de producători și proprietari.Aproape că nu ne vine să credem că din generația preșcolarilor sînt crescuți și educați de pedagogi pregătiți. anual, in creșe și cămine, 2000 de tinere vlăstare. Au fost realizate pentru cei ce muncesc în Vale trei case de cultură ale sindicatelor, cinci cinematografe, un spital cu 400 paturi la Vulcan și unul nou — dispunînd de tot ceea ce tehnica medicală are mai modern, inclusiv elicopter pentru intervenții în caz de urgențe —• la . Petroșani, cu 700 paturi.Asemenea realități reprezintă pentru mineri ■— a căror retribuție zilnică se ridică acum la 140 lei/post, iar pentru minerii specialiști. care minuiesc utilaje de înaltă tehnicitate în subteran, de: 158 lei/post —, pentru toți ceilalți oameni’ ai muncii din Valea Jiului puternice îndemnuri la dăruire în muncă, la strădanii pentru realizarea . exemplară aconomice și revin. sarcinilor e- sociale ce le
A. HOFFMAN

[perfecționării forței de muncă’. In perioada raportată, sectoarele 1 și IV au depășit sarcinile de plan cu peste 3000 de tone.Darea însă, în critic și ficiențele din activitatea consiliului oamenilor muncii și comitetului sindicatului, a conducerii operative a întreprinderii și sectoarelor. Astfel, s-a arătat că deși întreprinderea a dispus de condițiile necesare realizării integrale^a sarcinilor de plan, de mijloacele tehnice și forța de muncă la nivelul planului,

de seamă a scos, evidență, în spirit autocritic, și de-

datorită unor neajunsuri în organizarea producției și a muncii, in folosirea și întreținerea utilajelor și . instalațiilor din dotare, în plasarea efectivelor, între- prinderea a rămas datoare economiei naționale cu peste 13 000 tone de cărbune. Deficiențe mari sau înregistrat la sectoarele II, III și V, care au înregistrat restanțe cuprinse între 490 și T4 000 tone de cărbune, anihilînd rezultatele celorlalte două colective fruntașe,• Analizele întreprinse pe sectoare, care au premers adunării reprezentanților, au pus în evidență o seamă de resurse de îmbunătățire a activității de viitor. La

magistrala dumneavoastră expunere, hotărîrea nec) citită de a acționa Iară preget pentru înfăptuirea liniei politicii generale a partidului știind eu prin munca noastră, cu fiecare tonă <le cărbune extrasă peste plan, vom contribui la întărirea economiei naționale, la dezvoltarea .multilaterală a patriei și creșterea prestigiului României socialiste în: întreaga lume. Zi de zi. ne preocupăm să transpunem în viață prețioasele indicații ce ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru din toamna anului trecut. în întreprinderea noastră, să înfăptuim exemplar sarcinile e- conomice cu privire la creșterea producției de cărbune.Minerii, inginerii și tehnicienii întreprinderii, vă raportează, mult. iubite și stimate tovarășe secretar general, că de la vizita dumneavoastră am făcut progrese evidente prin extinderea mecanizării și introducerea de noi tehnologii, prin ridicarea pregătirii politice și profesionale a forței de muncă, astfel în-cît în prezent 75.la sută - din producția minei se extrage mecanizat, obținînd totodată depășirea productivității muncii cu peste 3 tone pe post în abatajele unde beneficiem de o dotare modernă. Sîntem ho- tărîți ca, promovînd cu fermitate principiile auto- conducerii muncitorești și autogesțiunii financiare să obținem rezultate tot mai bune, adueîndu-ne astfel

in

contribuția la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la progresul multilateral al României socialiste.Dorim ca acum, în preajma sărbătoririi Zilei minerului, să vă adresăm, .mult iubite și stimate tovarășe Nicolae. Ceaușeșcu întreaga noastră recunoștință pentru grija ce ne-o pur- taț i. să vă urăm multă sănătate și putere, de muncă spre binele întregului nostru popor, pentru înflorirea scumpei noastre patrii, pentru triumful păcii întreaga lume".„Consiliul oamenilor muncii' din cadrul Combinatului minier Valea Jiului a luat act cu vie satisfacție de conținutul cuvîn- tăriî dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, la adunarea activului central de partid și de stat, în care ați exprimat din nou, cu exemplară clarviziune. politica internă și externa a partidului și statului nostru. în care ați expus în mod fidel gîndurile, interesele și năzuințele poporului român, de pace și prietenie cu toate popoarele, de progres social și prosperitate pentru cei ce muncesc în întreaga lume.Exprimînd hotărîrea unanimă a muncitorilor adîn- curilor din Valea Jiului, odată cu deplina aprobare și mîndrie față de rodnică dumneavoastră activitate de conducător al României socialiste, ne exprimăm angajamentul de a acționa cu fermitate și energie pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, de a munci cu ab-
TELEGRAMA

{Urmare din pag. I)

prietenie cu toate popoarele lumii, proprie poporului ro
mân, principiile politicii externe a partidului și statului 
nostru sînt cunoscute și prețuite pe toate meridianele 
prin efortul dumneavoastră neobosit de a duce mesajul 
nostru de pace și prietenie pînă în cele mai îndepărtate 
colțuri aie globului pămîntesc. Această dorință arzătoare 
a partidului, a noastră a tuturor, a străbătut ca un fir 
roșu magistrata dumneavoastră expunere. Ne-ant recu
noscut în fiecare frază pe care ați rostit-o în fața între
gii țări. De aceea, iie exprimăm adeziunea fără margini 
față de ideile și tezele de inestimabilă valoare teoretică 
și practică ce le-ați înfățișat națiunii noastre socialiste, 
lață de poziția fermă, comunistă în relațiile 
pe care Partidul Comunist Român și Republica Socia
listă România le promovează pe plan internațional.

Noi, comuniștii, mineri, constructori, energeticîeni, 
constructori de mașini, toți oamenii muncii care trăim 
și muncim pe aceste meleaguri, ne exprimăm adeziunea 
deplină față de întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru și sîntem hotăriți să facem 
totul pentru a sprijini înfăptuirea ei prin sporirea efor
turilor pentru îndeplinirea și depășirea Sarcinilor ce ne 
revin în activitatea economico-socială.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că minerii Văii Jiului, in frunte cu co
muniștii, acest detașament de frunte al clasei noastre 
muncitoare, vor face totul pentru a extrage din a- 
dîncuri cărbunele de care economia noastră in plin a- 
vînt de dezvoltare are nevoie.

Vă rugăm să ne permiteți ca și cu acest prilej să
ne exprimăm respectul profund și prețuirea nemărginită 
pe care le nutrim față de dumneavoastră, pentru activi
tatea neobosită închinată înfloririi scumpei noastre pa
trii, păcii și prbgffesului în întreaga lume.

Rezultateleele s-au referit pe larg reprezentanții oamenilor muncii care au luat cuvîn- în cadrul dezbaterilor, trebui să se acționeze toată fermitatea pentru fiecare miner, mecanic, mais- tehnician,
tul Va cu ea lăcătuș, electrician, tru, inginer și . să-și facă la locul său de muncă datoria în mod e- xemplar, să adopte o atitudine intransigentă față de cei care absentează șau săvîrșesc alte abateri, să promoveze o atitudine î- naintată față de muncă.Au fost făcute numeroase propuneri de către ing.

economice
Arghir Păcurarii (cu privire la soluționarea unor probleme de aeraj, pregătirea de noi abataje prin metoda cu retezare de strat, pregătirea stratului 3 în vederea deschiderii dc abataje frontale pe toată lungimea lentilei, amenajarea căilor principale de transport, îmbunătățirea calității unor transportoare),
Viorel Corcheș, șef de brigadă la sectorul V (introducerea de pompe pentru injectarea apei sub presiune), ing. Aurel Mar
țian, șeful sectorului II

de

miei noastre. naționale, cărbune mai mult și de cît mai bună calitate, expri- mîndu-ne in acest mod nețărmurită noastră dragoste și recunoștință fală de dumneavoastră, conducătorul iubit al partidului și poporului nostru".„Colectivul de oameni ai muncii de la I.M. Uri- cani a ascultat c.u viu interes și profundă mîndrie patriotică eiivîntarea rostită de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, în fața activ11lui central de :partid și de stat “ se spune în telegrama comitetului de partid al întreprinderii. Noi, minerii din Uricani vă raportăm cu mîndrie îndeplinirea cu succes a planului producției nete pe șapte luni și livrarea sarcinile de plan a tone de cărbune,realizat pe baza depășirii productivității muncii cu .100 kg pe post în abataje. In acest fel, minerește, ne exprimăm adeziunea totală fața de politica partidului. Sîntem hotărîți , să facem totul pentru îndepli- 7./ nirea exemplară a planii-;

negație și dăruire pentru înfăptuirea prețioaselor dumneavoastră indicații, pentru creșterea producției de cărbuni' a țării, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii".„Minerii, inginerii și tehnicienii. toți oamenii muncii in frunte cu comuniștii,— se spune. în tefegramâ comitetului de partid al Întreprinderii miniere Petrila— am ascultat cu imens interes expunerea de o însemnătate politică excepționalii pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, ați prezentat-o în fața adunării cu activul central partid și de stat.In cuvintele dumneavoastră, în îndemnurile ce ni le-ați adresat de la . înalta tribună a adunării, vedem un adevărat mesaj pentru acțiunea revoluționară de pace și progres în întreaga lumeț desprindem o linie clară pentru noi, pe care ne angajăm să b urmăm cu fermitate pentru a ne aduce contribuția la înfăptuirea -politicii interne și externe a partidului și statului nostru.- ' ■ " ■ -. ... ■ - .Cu aceleași sentimente „f^duc^e, Prsc,um;de fierbinte adeziune față de întreaga politică a partidului și statului nostru, noi. minerii de : la mina Petrila ne exprimăm hotărîrea neclintită ca la fiecare Ion de muncă să dăm viață chemării pe care ați adresat-o tuturor comuniștilor, întregului nostru po- de a ne rea-în mod exemplar sarcinile de producție, de a da tot mai mult cărbune patriei, ridicând întreaga activitate la cotele calitative cerute de partid, conștienți că în acest fel vom contribui cel mai bine la creșterea avuției naționale, Ia dezvoltarea armonioasă și multilaterală a patriei, la triumful păcii 1 și progresului omenirii".„Cu multă atenție, întro emoționantă unitate de «înduri și simțăminte patriotice, — se spune în telegrama comitetului de partid al întreprinderii ni ere inginerii și tehnicienii treprinderii au ascultat magistrala . dumneavoastră expunere, prezentată în a- dunarea 'activului central de partid și de stat. în care au fost încă odată exprimate, cu clarviziune revoluționară, principiile profund științifice ale politicii partidului nostru care răspund năzuințelor națiunii noastre socialiste, problemelor întăririi păcii în lumea întreagă.Mobilizați de îndemnurile adresate tuturor, oamenilor muncii din minunata noastră țară, noi, minerii Vulcanului, fii ai puternicului. și devotatului detașament al clasei noastre muncitoare; ne angajăm să nu precupețim nici un ciori, pentru a da țării, econo-

peste6708 ■ succes

por, liza

mi-Vulcan — minerii, în-

(completarea efectivelor de electromecanici la nivelul actualei dotări, întrebuințarea deplină a utilajelor din dotarea întreprinderii). Alte propuneri, înscrise pe aceeași linie a preocupări- rilor pentru îmbunătățirea activității și dezvoltarea extracției de cărbune au făcut inginerii ion Gheor- 
ghe, Ion Vasile și Cons
tantin Ionescu, șefi de sectoare, Gheorghe Domnișo- 
ru, maistru principal electromecanic, Ion Maria, maistru minier din cadrul sectorului de aeraj, Luca 
Costache, maistru în sectorul de transport, Ion Stan- 
ciu, maistru principal electromecanic la investiții, Ru
dolf Cosma, lăcătuș și ab

și a angajamentului colec- ■ tiv, asumat. în întrecerea' •socialistă cu, prilejul recentei adunări generale a reprezentanților oamenilor muncii, de a extrage încă 10 000 de tone de cărbune- peste sarcinile de plan pinii Ia finele anului".. „împreună cu întregul nostru popor, comuniștii, cadrele didactice și studenții — se spune în telegrama Institutului de mine Petroșani — au urmărit cu deosebit interes, cu a- leasă considerație și 'înaltă mîndrie patriotică cuvînta- rea pe care ați rostit-o în fața activului central de partid și de stat.Vă sîntem .profund recunoscători mult stimate tovarășe secretar general, pentru modul în care acționați pentru afirmarea I- dealurilor de pace și prietenie ale națiunii noastre, de colaborare cu toate țările/ și. națiunile' lumii, pu- nînd la baza extinderii și întăririi- relațiilor externe ale partidului și statului principiile deplinei egalități și suveranității, 'ale neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Con.știenți pe deplin de r-olul dumneavoastră decisiv de înfăptuirea cu succes a mărețului program al partidului, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea hoțărîtă a României spre Comunism vă încredințăm și cu acest prilej, de adeziunea noastră fierbinte la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru al cărui promotor neobosit sîn- teți dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general".
ții. Conținutul propunerilor reflecta o atenta cunoaștere a resurselor întreprinderii, iar sarcina organului colectiv de conducere și — pentru unele cazuri a Combinatului miner — este de a sprijini sectoarele în valorificarea lor deplină.In încheierea adunării, organul colectiv de conducere a fost însărcinat să acționeze cu fermitate și o- perativitate pentru eliminarea tuturor neajunsurilor, pentru înfăptuirea numeroaselor propuneri făcute de oamenii muncii, înscrise în planul de măsuri, pentru ridicarea activității la' adevărata capacitate de gîndire și acțiune a întreprinderii.
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Artă ® Cultură — Artă• Cultură
*

Minerul—creator și beneficiar 
al culturii și arteicu un zîmbet de îndreptățită mîndrie... Vasile Tănăselea, un tînăr de 28 de ani, se poate niîndri cu preocupările sale. Este membru în cenaclul literar „Or- feu", activează în formațiile de teatru. brigada artistică, montajul literar- muzical de la clubul sindicatelor Vulcan, este secretarul U.T.C. la un sector de producție de Ia I.M. Vulcan unde lucrează ca lăcătuș mecanic.— Cînd ies de la mină și știu că am o repetiție după-masa, mă simt mai util, mai puternic, știu că e obositor, dar în același timp știu , ce satisfacții urmează. Am ajuns cu brigada artistică a minei

Am stat de vorbă cu cîțiva artiști amatori din Vale. I-ara găsit pregătind spectacolul tematic „Lumina adîncului", ce urmează Să fie susținut în cinstea Zilei minerului. Un spectacol realizat de mineri, despre mineri și pentru mineri. Primul cu care am stat de vorbă a fost cunoscutul șef de brigadă de la I.M. Petrila, Viorel Corchiș.— Credeți că noi avem prea mult timp ? Eu, ca șef de brigadă, stau mai mult Ia mină, dar de două ori pe săptămînă, se știe, mă duc la repetițiile corului. Și, la urma urmei, nu timpul contează, ci pasiunea noastră pentru frumos. Ca și membrii celorlalte coruri pînă la faza interjudețea- minerești din Vale, ceea ce facem noi ține de condiția noastră; de creatori și beneficiari materiale șiAlături de ehiș, ortacul Horongozo, lăcătușul de mină Ion Bișa, artificierul I-Iorațiu Călugăru, minerul pensionar Aurel Beleanu și alți oameni ai minei cîntă . în corul: „Freamătul adîncului11, formație cu rezultate frumoase în activitatea culturală din municipiu.— E spectacolul nostru, pentru ziua noastră, noi îl realizăm, noi ne bucurăm de reușita lui, ^încheie șeful de brigadă,

ai bunurilor spirituale.Viorel Cor- său Laszlo
nă a Festivalului, național „Cîntarea României", ediția I. Anul acesta a- vem gînduri mai mari, ne mărturisește el.Așa e, zicem noi, auto- mulțumirea .nu face, casă bună eu munca culturâ-' lă. : 1 :-7Elena Tștvănuț este una dintre cele mai bune strungarițe din secția mecanică I a T.U.M. Petroșani, dar asta nu o împiedică cu nimic să fie cea mai bună dansatoare din ansamblul ..M indra“ al Casei de cultură din Petroșani, interpretă este.— încă ram elevă

sau o talentată de teatru. Șide cînd e- activam la Ca-
0 reușită plachetă de creație lirică

sa de cultură din Petroșani, aș putea spune că am crescut aici. Acum, pe lingă satisfacțiile pe care mi le oferă munca, le adaug și pe cele din viața artistică. Urmez liceul la cursurile serale, lucrez în uzină, dar tot îmi ră- mîne timp și pentru repetiții, ne spune „Lenuța Ștrengărită11 cum îi spun colegii.Și fiindcă era ză între repetiții, pau- urcă pe motoretă și măi face 
o „tură"...Pe scenă un grup de fete repetau un pas de dans local. Sînt preparatoarele Maria Nica și Ghizela Pataki de la Pre- parația Lupeni, Virginia Iosif, sudoriță Ia Pre- parația Petrila. Alături, băieții desprindeau pași noi de dans de la Toader Baba, un dansator desă- vîrșit, dai’ înainte de toate semnalist-euplător în subteran la I.M. Lupeni.Acolo, pe scenă, priviți de departe acești minunați oameni, a căror vocație este frumosul, formau o adevărată familie muncitorească de artiști amatori. Adevăratul cîn- tec al muncii este cel cîn- tat de muncitori, mărturie acestei afirmații stînd , cea mai înaltă manifestare a participării oamenilor muncii la actul cui- . tural-artistic în ediția a 11-a a Festivalului național „Cîntarea României11.

Mircea BUJORESCU J

mmereascaosoase/mîn-

multe se mai căror

cu palmelegîie bulgării calzi/sclipi- tori/aproape
Vasile Tănăselea ;

Instantaneu din expo 
ziția de pictură „Cinstire 
muncii" deschisă ieri 
Ia Clubul sindicatelor 
din Lupeni, de către ar
tiștii plastici ai Filialei 
județene a U.A.P.

w -

Cu recentul spectacol intitulat „Pentru iubire, muzică și prietenie", orchestra 
de muzică ușoară a Clubului sindicatelor din Vulcan compusă din tineri muncitori de 
la I.M. Vulcan, S.S.H, si Preparația Coroești, s-a bucurat de un binemeritat succes.

Foto: Gh. OLTEANU

Omagiu de ziua
F a s

n peisajul atit de divers al ‘ literaturii contemporane acum tot creații atematică și modalitățile de expresie artistică, din care se degajă prospețime și sinceritate, glorifică munca. Toate aceste producții literare sînt create, în mare parte, de poeți și prozatori, In acest context se înscrie și placheta de versuri „Cîntecul adîncului", apărută zilele trecute sub egida Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile miniere, petrol, geologie și energie electrică și Consiliului' municipal al sindicatelor Petroșani. In paginile acestui volum, apărut într-o îngrijită și frumoasă ținută grafică, se întîlnesc, în mod selectiv, poeții amatori pe care i-ara urmărit în primăvara a- cestui an pe scena Casei 
de cultură din Petroșani în cadrul festivalului-con- curs de muzică ușoară, poezie cu tematică minerească, artă plastică și fotografică — „Cîntecul a- dîncului“.Această carte, pe care o citești murmurîndu-i multe versuri izbutite („ortaci

aburind" — _ _____  ____ ; „Cărbunele ne-a arătat că totuși/ pot răsări și flori printre cărbuni11 — Mircea Andraș), este unitară nu numai sub aspectul temelor și motivelor, ci și stilistic. Cei, 32 de poeți, dintre care peste 
o treime sînt din Valea Jiului (Mircea Bujorescu, 
Tăchiță lonașcu, Ion Pas
cal Vlad, loan Dan Bălan, 
Mircea Andraș, Viorica Bă
lan, loan Chiraș, Ioszef 

Nechifor, 
Emilia 

Ion Tigăntele),

Kocso, Dumitru 
Vasile Tănăselea,
Țacea,mulți dintre ei muncind în minerit, își exprimă direct, fără artificii, gînduri frumoase și sentimente calde, omenești despre mineri,, Cei mai mulți în versuri libere cu o secretă muzicalitate, originale în expresie. Dacă poezia cu tematică miner'ească era destul de restrînsă, iată că acum dispunem de cîteva selecții de versuri inspirate de mină. Și acest fapt este un merit al festivalu- lui-concurs „Cîntecul adîncului" care a canalizat travaliul poetic, a stimulat a- pariția unor noi talente.Poezia minerească; scrisă de mineri pentru toți cei ce iubesc această artă a șlefuirii cuvîntului și a sentimentului curat și sincer, se afirmă cu mai mult curaj literar prin placheta „Cîntecul adîncului", omagiu literar adus oamenilor care muncesc în adîncurile care cîntă astăzi — minerii.

t. spAtaru

tel
Pe drumul vostru 
în fiecare dimineață 
pescăruși ' 
vin să se 
pe care o 
voi 
coborîtori . _...
ale aceleiași lumini dintotdeauna. 
Pe drumul vostru 
mestecenii prind sub crengi 
bucăți de cer albastru 
caii strivesc într-o fugă de vînt 
caiere albe de ceață 
voi 
dăltuiți treptele istoriei 
în largi contururi de lumină 
Pe drumul 
seara 
fîntînile-și 
întunericul 
pe poteci tăinuite 
dar deodată lumina începe să picure 

•frumos 
din fiecare inimă cite o picătură — 
MINERII ies din adine 
pe poarta din față a istoriei.

Mircea ANDRAȘ 
Petrila

de rouă 
topească in 
dizolvați în

unda de aer 
lumină

spre izvoarele dinții

minăPrin adînc boltit de mină. Trec lumini — flăcări în zori, | Și în liniștea deplină, f Dorm ascunsele comori.Și în timp ce zvon de pace Cîntă-n straturi, fremătînd, Tu, minerule, ortace,Le desfereci rînd pe rînd I
loan CHIRAȘ, 

Petroșani

o n e te azi în sărbătoare
vostru

deapănă rugăciunile la lună 
se furișează

Spectacole pentru sărbătoriți

Viața la mină lumina cuprinde minerii de brîu se-ncinge hora-curcubeu prins de rîu dus pînă unde se varsă pe zare ..E joc în adine, în munți și pe mare pămîntul dăruie puterile prinse-n frîu se leagănă brazii ea lanul de grîu ,• • ; e floare-n priviri și cer curs pe floare Cum ppt fără voi să cunosc bucurii cînd scoatem cărbuni și-aceeași credință umăr la umăr ne leăgă-n ființă? Ortaci, să pornim prin braț și voință să-ntindem din mină spre nori reverii și-n ele să facem botezul la fii !
Ioan DAN BALAN

Petrila

Mîine, la locurile de agrement

Ln fț®care an, Ziua minerului este .evenimentul sărbătoresc căruia artiștii amatori îi consacră numeroase spectacole a căror semnificație este aceea a unui cald omagiu adus oamenilor care muncesc în Valea Jiului. Duminică se vor desfășura tradiționalele serbări cîmpenești, organizate pe scene amenajate în cadrul pitoresc al locurilor de agrement din fiecare localitate. Prin aceste spectacole muzical-coregrafice, la care își dau concursul sute de artiști amatori din județ, dar și ansambluri folclorice invitate din alte zone ale țării, se încheie „Săptămînă educației politice, culturii și sportului în Valea Jiului11, manifestare cu un bogat conținut organizată în cinstea Zilei minerului de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă Petroșani, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", ediția a Il-a, și în: competițiile „Daciadei11. In cele ce urmează vom prezenta informațiile orientative necesare tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului care, fără îndoială, doresc să participe la manifestările cultural-artistice dedicate Zilei minerului.

• Stadionul sportiv din Uricani, Brăița-Lupeni, Brazi — Vulcan, platoul din stradă Gh. Doja ■— A- ninoasâ, Brădct, platoul — I.M. Dîlja, cabana Peștera Bolii — în Petroșani, parcul „Dr. Petru Groza" — Petrila, parcul clubului sindicatelor — Lonea, sînt punctele de agrement unde vor avea loc .mîine, între orele 13—19, spectacole culturâl-artistice. Spectacolele vor fi precedate de concerte susținute de fanfarele din Valea Jiului.• Alături de formațiile de artiști amatori de la casele de cultură, cluburile sindicatelor, căminele culturale și întreprinderile miniere din Valea Jiului, prin preocuparea consiliilor județean și municipal ale

C a r n e t• Biblioteca de la Casa de cultură din Petroșani a organizat, joi, la căminul I.C.M.M., expunerea „Pagini din istoria mineritului11, urmată de un recital de poezie, în lectura poetei amatoare Maria Dineă.• La cinematografele din Lonea și Aninoasa a fost pregătit procesul cinematografic pe marginea filmului românesc „Sep- . tembrie11. Mîine, Ia cinema „Unirea" din Petroșani, are loc un medalion consacrat actorului Ilărion Ciobanui
sindicatelor, participă ; și ■ alte ansambluri folclorice care și-au clădit prestigiu artistic în prima ediție a Festivalului național „Cîn- tarea României". Vom avea prilejul să, urmărim an
samblurile folclorice din 
Băilești — județul Dolj, al 
casei de cultură din Ha

țeg, de la Geoagiu Băi, „Sil
vana" —i Deva, „Hațegana" 

—■ Hunedoara, al casei de 
cultură Călan, „Mîndra1" — 
Petroșani, cunoscutul taraf 
al căminului cultural din 
Vata. ' :• De reținut un ultim și important detaliu : după un program de deplasare, riguros stabilit, toate aceste ansambluri vor prezenta spectacole, prin rotație. Ia mai multe puncte de agrement, oferind minerilor, tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului, o zi plă- /cută în tovărășia cîntecelor și jocurilor noastre stră- moșești. -
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ACTUALITATEAOLVHE
Dezbaterile din Comitetul special 
al O.N.U. împotriva apartheidului
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). Dezbaterile din cadrul Comitetului special a! O.N.U. împotriva apartheidului, care se desfășoară în aceste zile la sediul .din New York al Națiunilor Unite, au vădit îngrijorarea crescîndă a statelor membre ale acestui organism, a tuturor statelor lumii, în legătură cu politica promovată de regimurile rasiste din Republica Sud-Africană și Rhodesia. care încalcă sistematic rezoluțiile O.N.U. privind eradicarea politicii de apartheid și discriminării rasiale.După cum au relevat dezbaterile din Comitetul special al O.N.U., îngrijorarea comunității internaționale este sporită de i.n-

Mar io Soares va fi din nou prîm-mlnis!ru ?
LISABONA 4 (Agerpres). Secretarul general al Partidului Socialist Portughez, Mario Soares, demis din funcția de prim-ministru odată cu guvernul pe care l-a condus, ca urmare a neînțelegerilor cu partenerul de coaliție — Centrul Democratic și Social —, neînțelegeri soldate cu ieșirea din guvern a miniștrilor reprezentînd CDS, a acordat un interviu televi

. tensificârea represiunilor celor două regimuri rasiste din Africa australă împotriva forțelor demoerati- . ce și patriotice. Ince'rcînd cu ajutorul forței armate să se opună procesului de lichidare a fînduielilor coloniale si rasiste, regimurile de la Pretoria și Salisbury recurg la acte directe de agresiune împotriva statelor africane vecine și, în acest scop, cele două regimuri își întăresc aparatul militar și polițienesc. De asemenea, în dezbateri . s-a arătat că în închisorile din Africa de Sud se află mii de deținuți poli- ■țici, de luptători împotriva discriminării rasiale, împotriva regimului de apartheid.
ziunii portugheze cu privire la situația’ creată ca urmare a ultimelor evoluții politice din țară.întrebat în legătură cu o eventuală desemnare a sa, din nou, ca prim-ministru, Soares a arătat că această desemnare este „puțin probabilă". EI a adăugat, de a- semenea, că nu crede că succesorul său ar putea fi un militar.
șului Nicolae Ceaușescu, e- minentă personalitate politică, unanim prețuită pe plan mondial, România este o țară care promovează cu consecvență teoretică și propuneri practice formulate în organismele internaționale, principiile realiste ale unei noi ordini politice și economice în lume, ale păcii, securității, coexistenței pașnice și colaborării reciproc avantajoase. Pornind de la realitățile contemporane în care se manifestă, pe fondul crizei care a cuprins 
0 nouă și strălucită 

contribuție la creșterea 
prestigiului României

statele capitaliste dezvol-tate, tendințe ale reîmpărțirii lumii în sfere de influență, de imixtiune în viața țărilor în curs de dezvoltare, Expunerea secretarii iui general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sintetizat în chip magistral aspectele cele mai actuale din via- : ța internațională, formulate pe baza cunoașterii adinei și diversificate a , fenomenelor politice,, economice și sociale. Rolul tot mai activ al partidului și statului nostru în contextul politic mondial iși găsește o expresie concretă în contactele și convorbirile bilaterale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu reprezentanții cei mai autorizați. ai partidelor comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități în drepturi, respectului reciproc și dorinței realizării unorconcluzii comune asupra problemelor discutate.O problemă de însemnă-

Situația din sudul 
Libanului

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). „Situația din sudul Libanului pare să fie în curs de ameliorare în ultimele 24 de ore", a declarat la o conferință■ de presă reprezentantul Li hatului la O.N.U., G. Tueni, reîntors de la Beirut.Convocarea Consiliului de securitate în legătură cu situația din sudul Libanului, a precizat Tueni, nu este deocamdată necesară, ea constituind o „ultimă opțiune". l .;

LA SOFIA S-AU ÎN
CHEIAT CONVORBIRILE dintre Petăr Mladenov,' ministrul bulgăr al afacerilor externe, și Nguyen Duy Trinh, ministrul afacerilor externe al R.S. Vietnam.

NAVA COSMICA AU
TOMATA DE TRANS
PORT „Progress-2", lansată la 7 iulie 1978, a pătruns, la o comandă de pe Pămînt, în straturile dense ale atmosferei terestre și s-a dezintegrat deasupra Oceanului Pacific.

POLIȚIA FRANCEZA A 
DESCOPERIT o cantitate de 300 grame heroină albă în posesia a trei tineri la Nisa. Cei trei au fost inculpați de infracțiune la legislația asupra stupefiantelor și puși sub stare de arest.
tate vitală a contemporaneității io constituie lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări bogate și sărace. Acestui capitol i-a acordat tovarășul Nicolae Ceaușescu o importanță principală tocmai datorită faptului că este punctul în care se întîlnesc toate fenomenele și tendințele vieții internaționale de astăzi. Aceasta a fost de altfel, și tema dezbătută atît la trecuta Sesiune specială, a Organizației Națiunilor Unite, cât și la Conferința miniștrilor de 

externe ai statelor nealiniate, de la Belgrad, organisme în cadrul cărora țara noastră, a expus propuneri constructive și modalități concrete de acțiune... In spiritul materialismului dialectic și istoric, al metodei de analiză științifică al tuturor lăturilor realității, tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia : „Se poate spune că, în momentul de față, asistăm la două tendințe principale în politica de dominație și împărțire a zonelor de influență : pe de o parte, tendința de recurgere Ia for ță, la căile militare pentru promovarea intereselor de dominație, pentru obținerea sau consolidarea zonelor de influență și, pe de altă parte, tendința de folosire, în principal, a mijloacelor economice sub diferite forme, pentru întărirea domînației monopolurilor și societăților multinaționale, pentru consolidarea influenței unor state în di-

j FILME. /' PETROȘANI — 7 No- I iembrie : Puntea.I* Republica : Profetul, a-

• (Urmare din pag. I) progresiste care trebuie să lie, prin unitatea lor, in primele rînduri ale luptei pentru soluționarea, pașnică, democratică a problemelor internaționale,' pentru realizarea climatului de pace și securitate, atît de necesar colaborării și construirii unei vieți libe
re în conformitate cu i- dealurile nutrite de masele largi populare.Politica internă și internațională a partidului și statului nostru sînt indiso- subil legate, edifieîndu-se pe baza trainică a tradițiilor de muncă și viață liberă a poporului nostru. De aici își trag rădăcinile principiile care orientează cu fermitate poziția țării noastre față de problematica vieții politice și e- conomiee internaționale : respectarea independenței și suveranității, egalitatea deplină -în drepturi și neamestecul, în treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, dreptul fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe . bogățiile naționale, pe destinele. sale, de a-și organiza viața corespunzător voinței proprii.In conștiința oamenilor muncii din .Valea Jiului sînt prezente ecourile profunde care le a avut în comunitatea internațională în primăvara acestui an, vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu în Statele Unite ale Ămericii, în cele 5 țări socialiste și . democratice din Asia, în Marea Britanic. Sentimentele de caldă prețuire cu care a fost în- tîmpinată pretutindeni solia României de pace, prietenie, colaborare și solidaritate revoluționară,/ rezultatele cu care s-au încheiat vizitele reprezintă o confirmare a justeței politicii noastre' externe jalonată de hotărârile Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român. Prin humele tovară

urul și ardelenii.
Unirea : ' Alt bărbat, Ialtă femeie, seriile 1—II.PETR TLA : Revoltă în (cosmos.LONEA : . Gentleman IJim.ANINOASA : Septembrie. ■5 VULCAN : Pelerina ro- ‘ . sie.ILUPENI — Cultural : Trepte pe cer.1 Muncitoresc : Furtună pe uscat.IURICANI : Anul de grație 1573.

| TV'12,00 Telex. 12,05 Ro- man-fpileton : Familia Pa- ) User. Episodul 23. 13,00Documentar T.V. 13,25 Concert estival. 13,55 Film documentar. 14,10 Melodii populare. 14,30 Lumea tăcerii. 15,20 Clubul tineretului. 16,15 Agenda culturală.. 16,45 Campionatele europene de tenis,
Mica publicitateVIJJD convenabil casă în Vulcan, strada Crividia 21. Informații la nr. 21 si 35. (446)

ANUNȚ DE FAMILIESoția Victoria, fiul Puiu anunță că astăzi, 5 august 1978 se împlinesc 10 ani de la dispariția din mijlocul. lor a celui care a fost
BURLEC DUMITRUIi vom păstra o veșnică a- mintire. (447) ./ ,<

ferite zone ale lumii". Țara noastră, fidelă principiilor care trebuie să guverneze în viața internațională, continuînd tradiția de exponent activ al noii orînduiri economice și politice, va acționa și în continuare pentru strîngerea relațiilor cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și celelalte state a- le lumii, luptînd pentru pace și securitate în Europa, pentru stingerea și soluționarea conflictelor pe calea tratativelor, pentru înfăptuirea dezarmării.
„In abordarea tuturor 

problemelor internaționale, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi pornim “de 
Ia unitatea deplină dintre 
politica internă și cea ex
ternă a partidului și țării 
noastre. Asigurarea păcii 

și securității constituie o 
cerință a societății socialis
te multilateral dezvoltate 

și înaintare spre comunism 
a României". Prin analiza științifică magistrală a fenomenelor actuale care se manifestă în viața politică internațională exprimînd aprecieri dc înaltă valoare principială, teoretică și practică, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat faptul că numai acționînd cu s fermitate pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului, ne aducem contribuția la înflorirea patriei socialiste, dar și la îndatorirea internațională față de cauza socialismului, a colaborării și păcii în lume. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România este o nouă contribuție a neobositului militant revoluționar la dezvoltarea marxism-Tc- ninismului sintetizînd cu | mare forță de expresie pa- I triotismul și solidaritatea internațională, gîndurile și năzuințele tuturor oamenilor muncii din patria noastră de pace și progres. •

Transmisiune directă de la' Brașov, 18,15 Săp’amina politică internă și internațională. 18,30 Antologia filmului pentru copii și tineret. 19.13 Telejurnal. 19.50 Programul partidului — programul poporului, 20.05 Teleenciclopedia. 20,5.0 Film serial : Om bogat, om sărac. Episodul 8. 21,40 Intîlnire cil satira' și umorul. .22,05 Telejurnal — sport.
RADIO5.00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri matinale. 6.00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Audiție radio. 10,00 Buletin de știri, 10,05 Revista literară radio. 10,40 Legendă și. dor. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Atlas

Tir cu * arcul, „Cupa Minerul^ 

Tatonare prelungită...Cea de-a doua zi a jubiliarei Competiții (ediția a X-a) a sportului, care ne readuce aminte de gloria voievozilor, șlobozitori de arcași, n-a reușit să depășească anonimatul, singurul eveniment, care a produs insă o umbră de regret,/ a fost faptul că talentata țin- tașă a Minerului Aninoasa, Ecaterina Turache, supărată, din start, pe calitatea săgeților, așteaptă încă să fie convinsă a apăra culorile asociației care a pus trofeul în joc, la simplu F.l.T.A. Altfel spus, în tolba unor sportivi din Vale, aerele... de vedetism au depus prea mult... praf. Singurul țintaș care nu s-a dezmințit a fost sătnlăreanul Mihai Bîrzu, confirmat și de... rezultatele bune ale fratelui său Gheorghe,. Specialiștii susțin însă că, la dublu F.l.T.A.:, „legea nescrisă" a arcașilor indică prelungirea duratei de tatonare, salturile spectaculoase ivindu-se abia în final.Pe echipe, in clasamentul seniorilor la simplu F.I.T.A., ierarhia cbmpetiționâlă a decis ca lider pe Olimpia București (3158 puncte), urmată de Voința 
Satu Mare (3079) și Voința Tg. Mureș (3069). La senioare, reprezentantele cooperației meșteșugărești, respectiv garniturile Voinței din Tg. Mureș și Satu Mare, s-au instalat în frunte (2446 și 1546 puncte), fiind urmate de A.S.A. Cluj-Napoca — 1522. La juniori. (ambele categorii, de vîrștă), deși gazdele dețin supremația, nu se poate întocmi un clasament general întrucît, în concurs, nu există mai mult de două combatante... Cea mai bună impresie de pînă acum (subscrie pentru ea Mircea Tui butt, membru: al comisiei de competiții și arbitraj, din cadrul Federației Române de tir) continuă să fie organizarea ireproșabilă a întrecerilor. (Ion VULPE).

REZULTATE TEHNICE : 30 m, senioare : Maria Kiss (Voința Tg. M.) — 289 puncte, Katalin Karaki 
(A.S.A.) — 274, Edith Matei (V. Tg.M.) — 270 ; seniori : A. Robu (Olimpia) — 326, V. Tămaș (Minerul) — 324, E. Nagv (A.S.A.) — 323,..., 6 1. Petrie (Minerul) — 319. ,..., 20 Ăl. Codrea (Minerul) — 279 ; junioare I : Oană Bălescu (Olimpia) — 273, Raveca Andrișan (Minerul) —227, Simona Ciucu (V. Tg. M.) — 174, Maria Codrea (Minerul) — 160; juniori I: D. Baroneea — 306, A. Urițescu — 296, P. Feher — 297 (toți de la Minerul) ; 
junioare II : Stela Felderean (A.S.A.) — 227, Dorina Damian (Minerul) — 193, Elena Gheorghe (Minerul) —168.. .., 6 Ana Kadar (Minerul) — 119; juniori II:V. Vlașin — 293, Gh. Pop (ambii de la Minerul) — 265, V. Veseloyschi (Voința S.M.) — 263 5 I. Pagnejer(Minerul)— 224; 50 m, seniori: M. Bîrzu — 292, Gh. Bîrzu (ambii de la Voința S.M.) — 289, Al. Kiss (Voința Tg. M.) — 274,..., 7. V. Tămaș — 261,..., 11 I. Petric •— 244,..,, 17 AL Codrea — 233 (toți de la Minerul) ; 
junioare I : Dana Bălescu (Olimpia) — 197, Raveca Andrișan — 138, Simona Ciucu — 65 ; juniori I: A; Urițescu /- 237, P. Feher — 235, D. Bar oneea — 234 ; 
clasamentul general după patru probe, seniori : M.: Bîrzu — 1114, A. Robu — 1086,. V. Stănescii —1054.. .., 6 V. Tămaș — 1027,..., 13. I. Petric — 979,.., 17 Al. Codrea — .927 ; senioare : Edith Matei — 934, Valeria Bucur — 930, Maria Kiss — 929 ; juniori I: P. Feier— 1072, A. Urițescu — 1043, D. Baroneea — . 1006 ; junioare I : Dana Bălescu — 864, Raveca Andrișan — 734, Simona Ciucu — 497, Măria Codrea — 

■3'37.

cultural. 11,25 Melodii de Florin Bogardo. 12,00 Buletin de știri, 12,05 Din comoara folclorului nostru. 12,35 Repere interpretative. 13.00 De la 1 la 3, 13*00  Meridian club.16,00 Radiojurnal. 16,15 Radiorecording; 18,00 O- I rele serii. 20,00 Romanțe. ■ : 20,30 Azi în Român ia.. I20,40 Cadențe sonore. Ilu- I letin de știri (ora 21,00). ( Melodii de pretutindeni • (ora 21,05). 22,00 Radio- .jurnal. 2.2,30 Maratonul I dansului. 24,00 Buletin da I știri. 0,05 — 6,00 Non • stop muzical nocturn. | (Buletine de știri la orele | 2.00 ; 4.00 ; 5,00). a
LOTO J

La extragerea Loto din | 
data de 04. 08. 1978 au ie- « 
șit cîșligătoare următoare- | 
Ie numere: 1

Extragerea 1: 46 88 54 45 f48 59 22 3 31. ’
Extragerea a II-a : 74 13 !26 68 70 81 78 17 75.Fond: 1 203 144 lei. /Report : 500 000 lei.
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