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Intr-o atmosferă 

de profundă bucurie 

și satisfacție, generată 

de salutul transmis 

minerilor de tovarășul 
!\ZICOLAE CEMȘESCU,

Intîlnire prietenească 

intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu 

și Lenoid Brejnev
La 7 august, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste Ro
mânia, s-a întîlnit, în Cri- 
meea cu tovarășul Leonid 
llici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
ăl Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovie- 
tului

In 
avut 
reri 
perspectivelor de dezvolta
și pe multiple planuri a 
legaturilor dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii 
Șovietice, dintre popoarele 
român si sovietic. Tovară
și Nicolae Ceaușescu și 

' B. I. Brejnev au arătat că 
ijȘHstă mari posibilități 
bentru dezvoltarea colabo-

reciproc-avantajoase W. diverse domenii, în spe- 81 pentru extinderea și 
leirea în continuare a 
fiilor economice, în le- 

jțălură cu programele spe- 
eraîe de colaborare pe ter- 

lung adoptate la cea

Suprem al U.R.S.S. 
cadrul convorbirii a 

loc un schimb de. pă- 
asupra direcțiilor și

de-a XXXII-a sesiune a 
C.A.E.R.

Tovarășii Nicolae. 
Ceaușescu și L. I. Brejnev 
au acordat o atenție deo
sebită problemelor de poli
tică externă. Ei au remar
cat că în condițiile actua
le au o însemnătate pri
mordială eforturile îndrep
tate în direcția dezarmării, 
în primul rînd a dezarmă
rii nucleare. Pornind de la 
aceasta, ș-a subliniat nece
sitatea de a se acționa pe 
toate căile pentru transpu
nerea în viață a prevederi
lor documentului final al 
sesiunii speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. con
sacrate problemelor dezar
mării.

Un obiectiv important 
al politicii ambelor țări a 
fost și este dezvoltarea pro
cesului destinderii pe plan 
mondial, completarea des
tinderii politice prin mă
suri concrete de dezanga
jare militară. S-a relevat, 
de asemenea, marea impor
tanță a coeziunii tuturor 
forțelor iubitoare de pace, 
democratice în lupta pen
tru respectarea drepturilor 
inalienabile ale popoarelor

la libertate și independen
ță, împotriva oricărui a- 
mestec din afară în viața 
lor internă.

Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă, sinceră și 
prietenească.

La convorbiri au partici
pat :

Din partea română — 
Ștefan Andrei,. membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C, al 
P.C.R., ministrul afacerilor 
externe al Republicii So
cialiste România, Constan
tin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al se
cretarului general al Par
tidului Comunist Român și 
președintelui Republicii So
cialiste România.

Din partea sovietică : — 
A A. Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., 
K. V. Cernenko, membru 
supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. I. Blatov, consilier al se
cretarului general al C.C. 
al P.C.U.S.
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Solemnitatea depunerii unei coroane 
de flori din partea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la Monumentul eroilor din Lupeni

Cu prilejul omagierii 
glorioaselor tradiții 
luptă revoluționară 
minerilor, duminică

de 
ale 

a a- 
vut loc la Monumentul e-
roilor din Lupeni solem
nitatea depunerii unei co
roane de flori din 
tovarășului 
CEAUȘESCU,

In tovărășia 
artiștilor amatori

îm-
oa-

Valea
Ziua 
zi în

In mijlocul naturii scăl
date de soare, la locu
rile de agrement din 
prejufimile pitorești, 
menii muncii din 
Jiului au sărbătorit 
minerului. A fost o
care, de la Petrila și pînă . 
la Uricâni, pe scene și 
estrade s-au succedat zeci 
dv spectacole la care și-au 
dat concursul sute de ar
tiști amatori din Valea ’ 
Jiului și din județ care, 
dedieîndu-și minerilor for
ța talentului lor, au ex
primat, prin cîntece și jo
curi dip bogatul tezaur al 
folclorului, capacitatea cre
atoare a poporului nostru 
stimulat de Festivalul na
țional „Cîntarea Români
ei", ediția a Il-a. La a- 
ceste manifestări cultu- 
ral-artistice au participat, 
pe lîngă formațiile care 
activează la casele de cul
tură, cluburile sindicate
lor, căniinele culturale și 
în întreprinderile muni
cipiului, ansamblurile fol
clorice „Hațegana“ 
nedoara, „Silvana" 
va, ale caselor de 
din Călan, Hațeg,

— Hu-
— De- 
cultură
Geoa-

veniți
cu viu interes 

agrement „La Brazi".
fost urmărită 
de

ansamblurilor de muzică populară a 
in număr mare la locul

Evoluția
de minerii vulcăneni,

de
Va-

giu-Băi, alte grupuri 
artiști amatori din 
ța, Dăbîca și Băilești (ju
dețul Dolj).

Pretutindeni 
Jiului a fost 
sărbătorească, 
lă pe aceste 
Spre Brădet, ] 
șului Petroșani, 
dreptat sute și sute de oa
meni ai 'muncii care, pînă 
seara, au petrecut mo
mente deosebit de plăcute, 
cu totul caracteristice u- 
nei serbări cîmpenești de
osebit de atractive. Mi-

i în Valea 
o atmosferă 

tradiționa- 
meleaguri. 

parcul ora- 
s-au în-

nării Văii Jiului, toți, oa
menii muncii 
prezenți la 
agrement
s p e c t a

care au fost 
locurile de 
au urmărit 

cole în 
care frumusețea costu
melor populare s-a asociat 
cu măiestria coregrafică a 
grupurilor de dansatori, cu 
virtuozitatea formațiilor . 
muzicale și cu talentul in
terpretativ al artiștilor 
matori cunoscuți, 
adus pe 
folclorul 
județului 
înstelată 
le de august, în care am

a-
care au 

scenă piese din 
afît de divers al 
nostru. Pe bolta 
a frumoasei zi-

sărbătorit Ziua minerului, 
s-au înălțat focuri de ar
tificii, ca o încununare a 
unei zile de bucurie. Sea
ra, la casa de cultură din 
Petroșani și la celelalte 
cluburi ale sindicatelor, 
au fost organizate carna
valuri și seri cultural-dis- 
tractive pentru tineret. 
Toate aceste spectacole, 
la tare au participat mii 
de oameni ai muncii, au 
încheiat „Săptămîna edu
cației politice, culturii și 
sportului în Valea Jiului", 
manifestare complexă, 
tradițională, dedicată mi
nerilor.

partea 
NICOLAE 

secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, Miner de onoare 
al Văii Jiului.

La solemnitate au fost 
prezenți mineri, șefi 
brigadă, maiștri, ingineri, 
energeticieni, constructori 
de utilaj minier, 
tători, 
muncii din toate 
tățile bazinului 
fer al Văii Jiului 
și reprezentanți 
centre miniere

Au participat 
Vasile Patilineț. 
supleant 
Politie Executiv al 
al P.C.R., ministrul 
nelor. Petrolului și 
ologiei, Teodor Ilaș, 
secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara 
P.C.R., președintele 
mitetului Executiv 
Consiliului popular 
dețean, Clement Negruț, 
prim-șecretar al Comite
tului municipal Petroșani 
al P.C.R., președintele Co
mitetului Executiv al Con
siliului popular munici
pal, membri ai comitete
lor județean, -municipal și 
orășenesc de partid, re
prezentanți ai organelor 
locale de partid și 
stat, ai organizațiilor 
masă și obștești, cadre de 
conducere și tehnice din 
Combinatul minier Va
lea Jiului.

In acordurile solemne

cerce- 
sute de. oameni ai 

locali- 
carboni- 

precurn 
ai unor 

din țară.
tovarășii 
membru 

al Comitetului 
C.C.
Mi- 
Ge- 

prim-

ale Imnului eroilor au 
fost depuse coroane de 
flori și din partea Comi
tetului județean Hunedoa
ra al P.C.Tf., Ministerului 
Minelor, Petrolului și Ge- 

’ologiei, Comitetului mu
nicipal Petroșani al P.C.R., 
Consiliului popular mu
nicipal Petroșani, Comi
tetului Uniunii sindicate
lor din întreprinderile 
miniere, petrol, geologie și 
energie electrică, Consi
liului județean al sindica
telor, comitetelor orășe
nești și comunale de partid 
și consiliilor populare oră
șenești și comunale 
municipiul Petroșani, 
mitetului municipal 
troșani al U.T.C., i

al
Co

al 
ju-

de 
do

din
, Co- 

Pe-
Com- 

binatului minier Valea Ji
ului, întreprinderii mi
niere Anina, întreprinde-, 
rilor miniere din Valea 
Jiului, a preparațiilor de 
cărbune din bazin, între
prinderii do utilaj minier 
Petroșani, Institutului de 
mine Petroșani. Centru
lui de cercetări pentru 
securitate minieră, Insti
tutului de cercetare și 
proiectare Valea Jiului, 
din partea altor întreprin
deri și instituții din mu
nicipiu.

Au mai fost depuse co
roane și jerbe de flori la 
monumentul din incinta 
minei Lupeni și la plăcile 
comemorative de la uzina 
electrică a întreprinderii 
miniere ftupeni.

In memoria eroilor mi
neri căzuti la 6 august 
1929 a fost păstrat un 
moment de reculegere.

In încheierea 
nității depunerii de 
roane și jerbe de 
întreaga asistență a 
mit defilarea gărzii 
fnoare.

soierrt-1 
co- 

flori 
pri

de
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C î n t e c , j o c și voie bună
Bucuria

Pe Eugen Voicu, șeful 
de brigadă de la mina 
Petrii a ca și pe ceilalți 
mineri petrileni, l-am în- 
tilnit în parcul „Dr. Petru 
Groza-' la sărbătoarea Zi
lei minerului. L-am recu
noscut ușor. Soarele a- 
rniezii era dogoritor cînd 
Voicu s-a întîlnit aici, pe 
iarba mătăsoasă a parcu
lui, cu toată brigada sa. 
încinseseră o masă pe 
cinste, în timp ce muzica 
își «vărsa unduirile de 
pe estrada amenajată. 
M-am simțit emoționat la 
înilnirea harnicului șef 
de brigadă.

— Cum vă sărbătoriți 
succesele, tovarășe Voi- 
eu ? — l-am întrebat.

— Cu toată brigada — 
mi-a răspuns. Nu lipsește 
aproape nimeni. Nu mă 
pot împăca cu ideea ca 
un bm din brigadă să se 
tragă deoparte, indiferent 
eă-i vorba de muncă sau 
de o sărbătoare.

Ca intr-o mare familie
Parcul clubului din Le

nea, înveșmîntat sărbătoreș
te,a-fremătat de veselie și 
bună dispoziție. Aici și-au 
dat întîlnire sute și sute de 
mineri și cadre -tehnice de 
la I.M. Lonea, cu familiile, 
pentru a sărbători împreu
nă, după tradiție, Ziua mi
nerului.

In fața estradei, pe care 
orchestrele și dansatorii 
formațiilor artistice se în
treceau care mai de care în 
a întreține admosfera săr- 

, bătorească, întîlnîm chipuri 
' cunoscute de mineri, maiș

tri, ingineri și tehnicieni

Artiștii amatori ai Casei de cultură din Petroșani Ansamblul „Hațegana" pe estrada de la Brăița 
evoluează în fața mulțimii adunate pe stadionul din — Lupeni, 
Uricani.

pre
rie 

ziarele 
dumnea-

muncii
— V-am văzut în 

zidiui adunării festive 
Ziua minerului ; 
au scris despre 
voastră că ați obținut suc
cese deosebite. In ce cons
tau ele ? .

— In ultimii 10 ani nu 
știu ca brigada noastră 
să nu-și fi îndeplinit pla
nul. Am lansat inițiativa 
..Brigada înaltei produc
tivități" care a fost pre
luată de către 23 de bri
găzi de la mina noastră 
și de altele din Vale. De 
la începutul anului bri
gada pe care o conduc a 
extras 14 000 tone de 
cărbune peste plan.

M-am despărțit de Eu
gen Voicu și oamenii săi ' 
în timp ce sărbătoarea mi
nerească din parcul 
trilei ‘ continua. Iar 
nerii se bucurâu din 
de rezultatele muncii

Pe
ru i- 
plin 
lor.

V. COANDRAȘ

ale căror fapte de. vrednicie . 
în scoaterea cărbunelui din 
adîncurîle minei au fost 

, consemnate la loc de frun
te în cronica întrecerii so
cialiste. Ca într-o mare fa
milie muncitorească, unită 
la muncă, dar și la petre
cere,, de ziua lor, tînărul 
miner șef de brigadă An
drei Antal, electromecanicii 
Petru Rusii, Gheorghe Ilin- 
coviei, Dumitru Bălălie și 
alții au făcut roată în ju
rul inginerului Constantin 

. Verdeș, șeful sectorului V, 
colectiv fruntaș pe mină.
Iși ■sărbătoresc, plini de op

Minerii Constantin Niehita și Gheorghe Gorcea 
din Lupeni, împreună eu soțiile și copiii, în mijlocul 
naturii.

timism, Ziua, își cinstesc 
succesele (șeful de sector 
ne mărturisește că pe luna 
iulie colectivul a dat peste 
plan 1 600 tone de cărbune) 
discută despre proiecte de 
viitor, schimbă între ei glu
me, se cinstesc cu bere. Pe 
un covor de verdeață, un 

, alt grup de mineri cu so
țiile și copiii, o altă fami
lie muncitorească reunită 
lă petrecere. Sînt brigadie- 

. rul Iosif Clamba de la sec
torul IV cu ortaci din for
mație ca Victor Răbulea, 
Victor lordache. Ion Go- 
gean, Ion Irines și alții. În
conjurat de numeroșii săi 
ortaci Hie Mihoc,Miron Tră- 
ilă, Cornel Zipșa, Gheorghe 
Loghin, Zoltan Mathe, 
Gheorghe Holuncea și eei-

Foto : Ion LICIU
lalți, șeful de brigadă Cor
nel Țîr de la sectorul I în
treține o „uvertură" de glu
me și haz.

Cînd înserarea se lăsa 
peste Lonea, petrecerea e- 
ra încă în toi. Minerii șefi 
de brigadă Ion Simion și 
Dumitru Macaru, artificie
rii Iosif Miclea și Marin lo- 
vănel, maiștrii Macarie 
Costinaș, Nicolae Borșa, 
Gheorghe Macaru și alții, 
în mijlocul cărora se afla 
inginerul Petru Bălănescu, 
șeful sectorului de investi
ții, își împărtășeau unii 
altora fapte din viața nouă 
a minei aflată în plin pro
ces de modernizare, din 
viața lor îmbelșugată pe 
care a trăiesc.

I. BAI.AN

Pe stadion, la uricani, multă veselie
Mulțimea care urmărise 

programele formațiilor ar
tistice din județ a trăit » 
surpriză : apariția ansam
blului artistic din Băilești.

In apropierea unui, gră
tar unde fumega a... mici, 
un grup foarte vesel. Ne a- 
propiein și recunoaștem pe 
minerul Endre Nagy, șef do 
schimb în brigada condusa 
de Constantin S’orcrcu. îm
preună cu ortacii din 
schimb. In mijlocul lor di
rectorul minei, inginerul

Sus, la
Pe diurnul ce șerpuiește 

pe malurile Brăiței din Lu
peni, un adevărat exod. Un 
șir, parcă interminabil de 
oameni ai muncii, cu soții
le, copiii, cu pături și pa
nere bine asortate dc-acasă 
se îndreaptă spre tradițio
nalul loc de agrement al 
Brăiței.

Undeva, mai sus de 
estradă, unde formațiile ar
tistice dih Vale și ’din ju
deț evoluau pe rînd, i am

Clipe de
Intr-o atmosferă de săr

bătoare s-a desfășurat 
Ziua minerului și la lo
cul de agrement „La 
Brazi" din Vulcan. Sute 
de familii ale minerilor 
și-au dat întîlnire în acest 
pitoresc loc al orașului/

Pe scena instalată în 
aer liber au1 evoluat an
samblul Casei de cultură 
din Băilești — Dolj, an
samblurile ,,Hațegana" din 
Hunedoara, „Silvana" din 
Deva, orchestra și soliștii 
de muzică populară ai 
clubului sindicatelor din 
Vulcan.

În jurul cabanei Peștera Bolii
Lunca din preajma ca

banei Peștera Bolii a fost 
duminică un adevărat corn 
al abundenței. Oaspeții, în 
majoritate tineri, au fost 
îritîmpinați cu struguri, pe
peni verzi, piersici, mere, 
de mai multe grătare cu 
miei rumeniți, mese încăr
cate de dulciuri, răcoritoa
re și bere. Pe estradă, înce- 
pînd de la ora 11, s-au pe
rindat formații de muzică 
ușoară, un taraf și dansa
tori ai ansamblului „Silva
na" din Deva, soliști de 
muzică ușoară și populară. 

Carol Schrcter, și șeful sec
torului II, ing Jacob Stoica, 
animați într-o seric de... 
anecdote. Râdeau în hohote. 
Soțiile cîtorva mineri și co
piii, de asemenea.

Veselia și voia bună îm
presurase întregul stadion 
din Uricani, unde, parcă, 
s-au adunat la un loc într-o 
atmosferă tonifiantă, feri
cirea oamenilor cu timpul, 
însorit. ■ -.L

L. ION

Brăița
întîlnit pe brigadierul Con
stantin Niehita de la sec
torul IV și ortacul lui de la 
HI, minerul Gheorghe Cor
eea, împrenă cu familiile’. 
Iși aranjau pe pături de-âle 
gurii așa că nu i-am deran
jat deeît cu o întrebare 
simplă :

— Cum vă simțiți ?
— Cum" am putea altfel, 

ne -zice Constantin Niehita, 
•deeît foarte bine. - , ■

I. LEONARD

neuitat
Aici, i-am întîlnit pe 

brigadierii Florea Petri- 
șor, Constantin Popa îm
preună cu ortacii săi de 
la sectorul VII (care lu
crează pe un complex me
canizat), Costea Iosif, Ba
laș Szabo, Ion Calotă și 
Virgil Cristea veniți cu - 
familiile pentru a pe
trece de sărbătoarea mi
nerilor. Jocul, veselia și- 
voia bună au continuat 
pînă seara tîrziu, cînd, 
oamenii au coborît spre 
casele lor mulțumiți pen
tru ceea ce li s-a oferit.

Gh. OLTEANU

Bucurîndu-se de o zi minu
nată, minerii sărbătoriți, 
împreună eu familiile, în
tre care i-am întîlnit pe 
.supraveghetorul din secto
rul de transport al I.M. 
Aninoasa, Ion Ciobanu șt 
pe ortacul lui de colectiv 
minerul Ion Găman, zeci, 
le de tineri care au însu
flețit lunca, s-au ospătat, 
au dansat, s-au înveselit, 
dobîndind noi forțe pentru — 
munca rodnică din adîn- 
curi și de pe șantiere.

T. VR1NCEANU

Dezbaterile din aduna
rea reprezentanților oa
menilor muncii de la I.M. 
Lonea, desfășurate în 
strînsă legătură cu bi
lanțul de producție pe 
semestrul 1 al anului, s-au 
caracterizat prin exigență 
și răspundere muncito
rească, o analiză critică a 
activității consiliului oa
menilor muncii, prin nu
meroase și valoroase pro
puneri de soluții și căi 
pentru redresarea pro
ducției minei. Faptul că 
darea de seamă prezenta
tă de tovarășul Andrei 
Colda, președintele C.O.M , 
și dezbaterile purtate în- 
tr-un matur spirit de res- 

I ponsabilitate, inițiativă și 
exigență au evidențiat 
principalele cauze ale in
succeselor din se
mestrul I — deficiențe în 
organizarea producției, 
nerespectarea unor teh
nologii, nerealizarea pro
ductivității muncii, inclu
siv în abatajele de ma- 

■’ ■ re capacitate dotate cu 
complexe mecanizate, ne- 
folosirea în scopul pro
ducției a întregului fond 

do timp de lucru, acte de 
indisciplină —, constituie 
o garanție că oamenii din 
colectivul minei, în frun
te cu comuniștii, sînt pe 
deplin conștienți de ceea 
ce au de făcut, de măsu
rile pe care trebuie să le 
ia și modul în care trebu
ie să acționeze pentru 
realizarea planului și an
gajamentelor asumate.

Din discuții s-a desprins 
aprecierea că sectoarele I, 
II, IV și V ale minei, sec
toare care au plusuri ori 
sînt aproape de nivelul 
planului cu producția, nu 
și-au valorificat toate 
posibilitățile de care dis
pun. Așa cum au apreciat 
mai mulți vorbitori, exis
tă condiții reale ca în 
semestrul al II-lea — re
zultatele lunii iulie ilus- 
trînd valabilitatea apre
cierii —, aceste sectoare 
să realizeze planul și să

învățăminte, soluții și căi eficiente 
pentru sporirea producției

se dea cantități importan
te de cărbune peste plan, 
(.'îteva estimări exprimate 
în adunare în acest sens : 
Ghiță Popescu — angaja
ment majorat pentru a 

Adunări generale 
ale oamenilor muncii

treia oară — 4000 tone 
de cărbune peste plan pî
nă la sfîrșitul anului ; 
Vaier Săceanu — 600 to
ne ; Ludovic Repași — 
400 tone ; Ștefan Bacs, șef 
sector IV — 1000 tone, Ion 
Cojocaru — realizarea pla
nului și ceva în plus ; A- 
ron Vasiu — 1000 de 
tone ; Petru Cenușă, șeful 
sectorului VII, transport 
— recuperarea și refolo- 
sirea de materiale și, pe 

această bază, realizarea a 
100 000 lei economii și al
tele.

Adunarea reprezentanți
lor oamenilor muncii a 
fixat pentru C.OM. și 

cadrele tehnice ale minei 
sarcina de a acorda o a- 
tenție deosebită și spri
jinul necesar colectivului 
sectorului III, sectorul cu 
ponderea cea mai mare 
în producția minei, al că
rui minus pe semestrul I 
a anihilat eforturile și 
rezultatele ..bune ale ce
lorlalte sectoare, deter
minând, în cea mai mare 
parte, bilanțul . nemulțu
mitor al minei. De notat 
că acest sector dispune 

de abataje de mare capa
citate, dotate cu comple
xe și alte utilaje moder
ne, de la care nu s-a ob
ținut însă productivitatea 
așteptată. Cauzele ran
damentelor cu totul neco
respunzătoare realizate de 
minerii acestui sector — 
precizate cu competență 
și claritate în cursul dez
baterilor adunării — sînt 
de natură tehnico-organi- 
zatorică și vizează înde
osebi calitatea tavanului 
în abatajele mecanizate. 
Cînd sectorul III își va 
redresa producția — s-a 
relevat în adunare — în
treaga mină va avea șan
se reale pentru onorarea 
sarcinilor și a angaja
mentelor.

C.O.M., comitetul sin
dicatului, toți factorii de 
răspundere de la I.M. Lo
nea, întregul colectiv dis
pun de experiența și ma-

turitatea necesară pentru 
a înfăptui măsurile adop
tate de adunarea repre
zentanților, de a elabora 
din mers alte măsuri e- 
ficiente care să asigure 
depășirea situației pre
zente în ce privește pro
ducția, calitatea ' cărbune
lui, prețul de cost și alți 
indicatori, cit și pentru 
întărirea disciplinei și a 
răspunderii în muncă, ri
dicarea nivelului califică
rii, specializarea și poli
calificarea personalului. 
Membrii C.O.M., inginerii 
și maiștrii minieri trebu
ie să ofere exemple vii 
de preocupare, competen
ță și dăruire pentru înlă
turarea deficiențelor exis
tente în organizarea pro
ducției și a muncii, pen
tru întărirea disciplinei, 
pentru traducerea în via
ță a valoroaselor propu
neri făcute de participanții 
la adunare vizînd îm
bunătățirea în ansamblu șî 
ridicarea eficienței acti
vității întregului colectiv 
al minei.

t. țațarca



„CUPA MINERUL"
HANDBAL

Sîmbătă și duminică, pe 
terenul bituminizat al 
C.S.Ș., s-a disputat tri
unghiularul de handbal 
masculin Minerul Vulcan ' 
— Jiul Petrila — Prepara
torul Lupeni. Gîștigînd toa
te partidele, handbaliștii 
de la Minerul. Vulcan au 
intrat în posesia trofeu
lui. Rezultatele tehnice,
înregistrate în disputa ce
lor 'trei echipe, care acti
vează în campionatul ju
dețean : Minerul Vulcan — 
Jiul Petrila 19—18, Jiul 
Petrila — Preparatorul Lu
peni 15—18 și Preparatorul 
Lupeni — Minerul Vul
can 14—19.

FOTBAL
i’x, Patru echipe de fotbal 

«tin Petroșani, alcătuite din 
sportivi nelegiliipați, s-au 
confruntat la sfîrșitul săp
tămînii trecute, în finală 
au ajuns reprezentativele 
Bazei de aprovizionare, 
eîștigătoare. la limită 1—0. 
în' .fațfl C. C. S. M. și 
I.C.P.M.C., care â surcla
sat pe Minerul Livezeni
5— 0. Minerii .acuză ' însă 
lipsa de fair play a adver
sarilor lor, care au avut 
în formație jucători stră
ini de institutul de cerce
tări.' In partida finălă. 
Baza de aprovizionare “ a 
întrecut -LC.P.M.C. cu sco
rul de 3—0.

POPICE
După 60 de lovituri mix

te, concursul individual de 
popice,' desfășurat în are
na Constructorul minier 
din Petroșani, l-a avut ea 
lider pe Gheorghe Iacob, 
de la Baza de aprovizio
nare — 217 popice doborî- 
te. Pe locurile următoare 
s-ău Clasat Mihai Rusu 
(J.R.I.U.M.P.) — 216 și I. 
Parlier (LC.P.M.C.) — 212.

TENIS DE CÎJMP
„Maratonul" celor 

buni jucători de tenis 
legitimați) s-a soldat 
următoarele rezultate : 
gore Peter (C.S.Ș.) —
ru Mureșan (I.U.M.P.)
6- 0. 6-2 ; Emil
(I.U.M.P.) — Aurel 
dorescu (I.U.M.P.) 6-0, 6-1; 
Peter — Stan 1-6, 2-6 ; 
Mureșan — Teodoreseu 
2-6, 1-6 ; Teodoreseu — 
Peter 5-7, 3-6 ; Stan — 
Mureșan 6-0. 6-2. In urma 
adiționării punctelor cîș-. 
tigate, primul loc a reve-. 
nit lui Emil Stan, urmat 
de Grîgore Peter, Aurel

și
La-

Hai- 
de lă

eu 9

mai
(ne- 

cu
Gri-
Do-

Stan 
Teo-

Teodoreseu și Dofu Mu
reșan. : -

TENIS DE MASA
11 jucători de tenis de 

.masă din ’municipiul ’ nos
tru și-au dat întilnire la 
clubul muncitorilor de 
la l.C.M.M. Reprezentanții 
Lupeniului au dominat 
întrecerile, âtît în compe
tiția .masculină cît și în 
cea feminină. De altfel, 
configura ția clasa «len
telor este edificatoare : 
băieți: Ioan Csorvasi, E- 
duărd Gyongyosi (ambii 
de la Minerul Lupeni), 
N. Gaiță (l.C.M.M.) 
fete: Iuliana Bota, 
voriea Satnșudean, 
nai Gyongyosi (toate 
Minerul Lupeni).

CROS *
Un cros doar

concurenți s-l desfășurat 
pe pista (nereparată și a- 
proape impracticabilă) 
stadionului Jiul. - Prim uf a 
trecut linia . de sosire .: ■ Ni
co lae Hă desen .de. la
I.C.P.M.C., urmat, înor- 

‘ dine, - de Petru . Anton . 
(A.T.M.C. Livezeni). Ovidin 
Cosma (LC.P.M.C.) și Viț 
orei Anton (F.M. Aninoa- • 
sa), care au obținut, ast
fel cei măi buni timpi pe 
distanța de 1500 m.

TROFEUL A REVENIT 
SPORTIVILOR DE I.A 

LC.P.M.C.
Ediția din acest an a 

tradiționalei „Clipe ' a mi
nerului" a reliefat forma 
bună a sportivilor nele
gitimați din : cadrul
LC.P.M.C. In clasamentul 
general pe echipe ei au 
realizat 8 puncte, intrînd 
astfel în posesia clipei. 
Locurile următoare au re
venit sportivilor de 
Baza de aprovizionare 
I.U.M.P., la egalitate 
puncte (7).

ALTE COMPETIȚII 
JUBILIARE

Cu același interes 
fost urmărite, la sfîrșitul 

între- 
mi- 

La 
mai 

a revenit 
■ șectoru- 

intrecerile de te- 
masă au fost do- 
de Ladislau . Uieș 
Emil Hogman (IX) 
pe primele locuri, 

sectorului 
se

in urma

la
și 

de

au

săptămînii trecute, 
cerile sportive ale 
norilor de la Vulcan, 
fotbal, titlul de cea 
bună echipă 
reprezentativei 
lui V. 
nis de 
minate 
(XI) și 
clasați 
reprezentantul 
XI cîștigînd și locul 
cund la popice. 
Iui Dumitru Maxim (IX).

I 
I
I

muncii
Discutăm cu Vaier Gur

ghianu, un tînăr sfios, 
zgîrcit la vorbe. Parcă tot 
timpul vrea să spună ce
va, dar își cîntărește bi
ne cuvintele, se reține și 
spune numai ceea ce cre
de de cuviință că este im
portant. Discuția a plecat 
de la o întrebare i

— De ce îți place fot
balul, Vaier Gurghianu ?

A urmat o pauză, timp 
în care urmărea cu privi
rea jucătorii de pe teren, 
apoi a răspuns i

„ Decarii"
consacrării

Tir cu arcul „Cupa Minerul

In ultimele două zile de 
concurs, țintașii de elită 
și-au etalat valoarea ~ la 
distanțele scurte, fără în
să a forța rezultatele, de 
fapt o tactică a nedescon- 
spirării calității arcașilor 
și săgeților pînă la fina
lele republicanelor. Repre
zentantul nostru , Vasile 
Tamaș a impresionat prin
suita de decari, la . . ju- ■ 
niori mari Feher a tran
șat m favoarea sa duelul 
în...- fapiilie, cu Urițeseu și 
Bâroncea. Eeaterina ■ : Tu- 

.: racii''. regretînd autoeli- ’ 
minarea în probele de 
dubiu F.I.T.A., a reali
zat .la «simplii r - rezultate 
excelente-Rin condițiile în 

> care săgețile erau de o 
calitate inferioară) : . do
uă locuri 1 la 60 și 30. m, 
.un. loc secund la 70-m, lm 
cui UI Ia 50 m. Ediția ju
biliară a „Cupei Minerul'* 

. a reconfirmat, speranțele 
arcașilor i d in. An ipoasa, 
jipjior ii v și .j uhioâ rele 

■ un cuvîn't hotăijlor
plan republican. ’ 
„pluton" 
Tăniaș -
Vlașin, Gh.' Pop, Dorina 
Damian, Elena Gheorghe, 
Marian Haitian atacă con
cursurile de anvergură eu 
ambiții și șanse sporite. 
Astfel, dragostea și pasiu
nea unor voluntari acti
viști sportivi, precum

au 
pe 

Noul 
ăl antrenorului

- reprezentat prin

'■ ■

Trag, in ultima manșa,

președintele secției de tir 
Eugen Serbănbscu, an- 

i trehorul. Tămaș,' calitățile 
native ale' băieților și Fe
telor din Aninoasa 'cȚsmvȚ’ 
încununate cu medalii în 
competițiile, naționale. Cum 
însă hi viitoarea, 
pă a prieteniei" î

...României vor . figura, și 
cîțiya trăgători de la Mi- 
nerul, aici: la Olimpiada 
de lă Moscova Vor ținti 
pentru prima dată arcași tu Mare — 6068, senioare:

juniorii II in„Cupa Minerul** la tir cu arcul.
REZULTATE TEHNICE 

finale :. clasamentul ge
neral,- după punctajul re- 

, alizat de primii 6 sportivi 
la individual, dublu 
F.I.T.A. : Minerul Ajii- 
noasa — 55 puncte, G- 

wCu- limpia București — 25, Ve
in lotul ința Tg. Mureș — 21;

dublu F.I.T.A., seniori: 
Olimpia București — 6361 
puncte, Voința Tg. Mu
reș — 6127, Voința Sa-

limpia) — 2168, M. Bîrzu
Stă- 

2143, ,
(V.S.M.) — 2152, S. 
nescu (Olimpia) — 
V. Tămaș — 2096, .
7 I. Petrie — 2034, ___
17 D. Codrea — 1787 (toți . 
de la Minerul) ; senioa
re: Edith Matei (V. Tg.
Mures) — 1899, Maria , 
Kiss (V. Tg. M.) — 1802, 
Valeria Bucur (Olimpia) 
— 1’685, juniori I: Petri- ,

Aurel
Dănuț

români, această „mină de Voința Tg. Mures — 4822, 
a,w ■ Voința Satu Mare— 305»,

A.S.A. Cluj-Napbca — 
2961, simplu F.I.T.A., 
niori: Olimpia — 
Voința Tg. Mureș — 
Voința Satu Mare — 
senioare : Voința Tg. 
reș — 2477, Voința 
Mare — 1592, A.S.A.
1567 ; juniori II: Minerul 
Aninoasa 3407, Voința 
Tg. Mureș — 2458 ; juni
oare II: Minerul Aninoa- 
sa — 2502, A.S.A. — 1824; 
individual, dublu F.I.T.A., 
seniori : Aurel Bobu (O-

aur și argint" pe plan * 
sportiv — secția de tir' eu 
arcul Minerul Aninoasa 
are nevoie de mai mult 
sprijin moral și material 
din partea forurilor loca
le, dar în special a con
ducerii minei. Cîștigarea 
Cupei României, a trofe
elor puse în joc de mu
nicipiile cu tradiție în a- 
cest sport, iar acum a 
„Cupei Minerul** consti
tuie argumente de pres
tigiu.

Ion VULPE

Tenis de cîtnp Doar pîtlă

în sferturi • ••
In țandetn cu Jean 

cu, prima rachetă a 
lui Petroșani, Bebe 
rnăjan, a evoluat cu

Bîr- 
Jiu- 
Al-

. mai
puțin trac iâ campionate
le europene de la Brașov, 
ajungînd pînă în sferturi
le de finală. Din nou 
„complexul" Slozil l-a in
hibat pe favoritul nos
tru și astfel perbehea ce
hoslovacă Smid—Slozil a : 
ieșit victorioasă : 6-4, 6-1. 
De acum, Bebe Almă- 
jan are în față un alt 
obiectiv, comportarea cît

mai bună la finalele 
publieane de tenis de 
cîmp, care se desfășoară 
în această săptămînă, la 
București. Alături de el 
vor fi cinci coechipieri de 
la Jiul și, bineînțeles, pre
ședintele 
este una 
spână cu 
ției prof.
De această

clubului, cire 
și aceeași per- 
antrenorul sec-

Mireca Pascu. 
dată facem 

publică o altă ipoRză 
prof. Mircea Pascu — 
ceea de... autocarieaturist.

Nasc și în Vale fotbaliști (XVI)
Pentru că prin fot

bal mă simt mai împli
nit, mai folositor, mai în 
miezul vieții.

Intr-adevăr, fotbalul es
te o pasiune permanentă 
pentru el. Cum a ajuns 
să joace? S-a născut la 
Lupeni, într-o familie de 
muncitori. A îndrăgit fot
balul încă de la '7 ani. In
tr-o bună zi, Teodor - Mi
hai ache, antrenor la echi
pa de copii de atunci, l-a 
descoperit și iată-1 azi pe 
Vaier Gurghianu în Iotul 
echipei Minerul Lupeni.

— Ce te leagă de echi
pa Minerul ?

— In primul rînd fap
tul că aici m-am format.

— Ce te satisface în 
jocul tău ?

— -Sînt satisfăcut cînd 
joc bine. Cînd reușesc să 
scot echipa din situații di
ficile (joacă fundaș cen
tral), să anihilez acțiuni
le ofensive ale adversa
rului.

— Ce nu te satisface ?
— Cînd nu reușesc să 

mă ridic la posibilitățile 
pe care le am.

Valeriu COANDRAȘ

Gh. Burdangiu se poa
te considera o excepție 

în lumea f Ț tbalului 
din Valea Jiului. Pî- 
nă la 22 de ani nu pă
trunsese decît în tribune
le unui stadion de fotbal, 
nu simțise deci gazonul 
sub picioare. Atunci, a 
fost legitimat la. Prepa
ratorul Lupeni, care e- 
volua în campionatul mu
nicipal, dar, după două 
luni, antrenorul Cornel 
Cărare l-a titularizat ca 
fundaș central la divi
zionara C Minerul Lu
peni. Calități: detență 
excelentă, plasament ins
pirat, precizia loviturilor 
de cap. Defecte ? Să-l 
ascultăm pe Burdangiu.

— Setea de gol mă „îm- 
pinge“ în față și adesea 
uit să mă repliez. In 
confruntarea bărbătească 
cu adversarii comit, 
uneori gratuit, gesturi ne
sportive.

— Din ’71, în divizia 
C, apoi în B, la 30 de ani 
ai împărțit cu coechipierii 
soarta retrogradării.

se- 
3297, 
3122, 
30 90; 
Mu- '
Satu

că Feher — 2132, 
Urițeseu — 2126, 
Bâroncea — 1977 (toți de 
la Minerul); junioare I» 
Dana Bălescu (Olimpia) -- 
1697, Raveea Andrișa'n 
(Minerul) — 1397, Șimona 
Cineu (V. Tg. Mureș) —y* 
1071 ; juniori II: Gh. Pop’ - 
-— 1184, Virgil Vlașin — 
1179 (ambii de la Mine
rul), V. Veselovsehi • 
(V.S.M.) — 1046 ; junioa
re II: Stela Feldman, 
(A.S.A.) — 998, Dorina
Damian (Minerul) — 871, 
Irina Kerekeș (A.S.A.) — 
826, Elena Gheorghe —.
819 și Mariana Habian —- 
812 (ambele de la Mine- ' 
rul). ; ,':i' l ’

— Fiindcă, deși apăra
rea noastră a fost des
tul de bună, înaintașii 
n-au dat goluri, linia 
mediană n-a satisfăcut.

— Te-au curtat cîteva 
echipe divizionare din 
județ, în pauza competi- 
țională...

— Să revenim la ediția 
trecută. După meciul cu 
Dacia Orăștie, mi s-au a- 
dus reproșuri care m-au 
năimit, ba chiar o săp- 
tămînă n-am figurat în 
lot. Un altul în locul meu

ar fi zis adio Lupeniului. 
Dar eu, deși sînt născut 
în Barca, știți, . comuna 
aceea draga poetului A- 
drian Păunescu, ăm cres
cut în Lupeni. Tata a 
lucrat aici pînă la pensie. 
Aici m-am ridicat, , e 
drept cam tîrziu, ca fot
balist.. Nevastă mi-am 
luat de la noi, din Ple- 
nița, dar tot Ia Lupeni 
ne-am cunoscut. Avem 
împreună un băiat și o 
fetiță. N-am luat în sea
mă promisiunile altora, 
fiindcă inii iubesc echi
pa.

— Cînd vei 
cui bocancii ?

— Mă simt 
fără grijă, cu 
mea fizică pot juca încă 
5—6 ani. Mă ambiționea
ză în plus gîndul de a 
ne reabilita in fața pro
priilor suporteri și să 
contribui, chiar dacă nu 
mai sînt așa de tînăr, la 
ascensiunea fotbalului din 
Valea Jiului, confirmînd 
astfel convingerea că 
ici se pot forma și 
da satisfacție f.d. 
legați sufletește de 
legii lor de muncă 
subteran, de oamenii 
cestei minunate 
cărbunelui.

Ion VULPE

pune în

excelent, 
condiția

a- 
vor 

fotbaliști 
co- 
din 
a- 

Văi a

I

I
I
I

I 
I

con- 
di-

F.C,

,șem- 
pau- 

a 
due- 

Cti

Un test reușit 
Jiul — F. C. Bihor 

3—1
Intr-o tradițională 

fț-untare de vacanță, 
vizionarele A, Jiul și
Bihor, n-au fost interesa-? 
te, duminică, de scorul 
partidei, cît de eficiența 
acumulărilor fizice și tac
tice dinaintea noului se
zon.. Gazdele s-au detașat 
din prima repriză, Du- 
mitrache, intr-o formă de 
zile . mari, a deschis seb* .. 
rul, după ce Căssai 
nașe** o bară. După 
za, înaintarea Jiului 
cî.știgat majoritatea 
lurilor cu adversarii.
MRlțescu avansat, degre
vat de sarcinile de la 
mijlocul terenului, Sălă- 
gean și-a „ambalat" adver
sarii în direcția „pistoa- 
nelor" lui Stoica și Cassai, 
scorul a luat, în consecin
ță, proporții.. Cel 
doilea gol poate 
într-o* kinogramă 
rapidele un-ddiuri 
țescu — Dumitrache 
prins pe picior greșit în
treaga apărare orădeană, 
înscrierea golului deve
nind apoi o formalitate^ 
In min. 55, pe tabela de 
marcaj, apar semnele ți
nui scor categoric. Lovi
tura liberă expediată da 
Mul țescu a fost 
tată, cu capul, 
gean și trimisă 
Un sfert de oră 
ziu, bihprenii au 
handicap, prin Kun II ca
re a sancționat la 
șeală copilărească, 
să de C i u p 
Salutăm hotăfîrea 
norului Ene II de 
și rezervele, ne-a 
însă de ce nu s-a găsit so- 

în te-
Topor 

dur 
pen

tru a-și cîștiga un Ioc în 
echipă.

de al 
figura 
ideală, 
Mul

au

intereep- 
de Sălă- 
în plasă, 
mai tîr- 

redus din

o gre- 
comi- 

i t u. 
antre- 

a rula 
mirat

luția introducerii 
ren a mai tinerilor 
și Boloș. Mult prea 
acționează Piriteă,
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ORIENTUL APROPIATCu prilejul instalăriinoului președinte al
Columbiei Lupte violente la Beirut

LI CIAN, ministrul 
merțului exterior al R.P. 
Chineze, a avut 
biri la Pekin cu 
Dell, ministrul
lui al Marii Britanii, 
nunță agenția China 
uă.

BOGOTA 7 (Agerpres). 
•— Tovarășul Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consi
liului de £tat, care se află 
la Bogota pentru a re
prezenta pe președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia ceremonia 
instalării în funcție a no
ului președinte al Repu
blicii Columbia, Julio 
Cesar Turbay Ayala. a 
fost primit de președinte
le în funcție -al Republi
cii Columbia Alfonso Lo
pez Michglsen. Din par-

Nicolae 
transmis

Criza guvernamentală 
din Portugalia

LISABONA 7 (Agerpres). 
Consiliul Revoluției se 
reunește marți 
ză pentru a-și 
asupra alegerii 
președintele

Revoluției 
după-amia- 
da avizul 
făcute de 
Republicii, 

Antonio Ramalho Eanes, 
în ce privește personali
tatea ce urmează să fie 
însărcinată cu formarea 
noului guvern portughez, 
s-a anunțat luni 
bona printr-un 
cat al Consiliului 
luției. Agenția 
Presse reamintește 
potrivit Constituției, Con
siliul Revoluției are rol 
consultativ în această pro
blemă.

Pe de altă parte se a- 
nunță că fostul 
Mario Soares, secretar ge
neral 
cialist, a 
tură cu 
mentală, 
hal, secretar 
Partidului , < 
tughez, și cu Diego Freites 
do Amarai, președintele 
partidului Centrul De
mocratic și Social.

tea tovarășului 
Ceaușescu s-a 
un mesaj de prietenie, U- 
rări de prosperitate și 
progres pentru poporul 
columbian.

Alfonso Lopez Michel- 
sen a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald mesaj 
de prietenie și cele mai 
buhe sentimente, urări de 
sănătate și fericire din 
partea sa și a soției sale, 
doamna Cecilia Caballero 
de Lopez. Cu căldură și 
aleasă prețuire au fost 
evocate întrevederile a- 
vutc cu președintele Repu
blicii Socialiste Româ
nia, exprimindu-se con
vingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare 
statornicite între cele do
uă țări vor cunoaște și 
în viitor o continuă dez
voltare, spre binele popoa
relor român și columbian, 
al păcii și înțelegerii in
ternaționale. .

BEIRUT 7 (Agerpres). 
Noi lupte violente au avui 
loc duminică noaptea în es
tul Beirutului și în uncie 
suburbii. Locuitorii din a- 
ceste zone ale capitalei li
baneze au petrecut în adă
posturi o noapte albă, unde 
au rămas pînă în zorii zilei,

*

cinci tivurile de artilerie au 
încetat, ca de obicei, „rela
tează agenția Frace Presse.

Potrivit cotidianului „Le 
Revel!"; citat de aceeași a- 
genție, peste 80 de persoa
ne, în majoritate civili, au 
fost ucise sau rănite.

convor-
Edmurid 

comerțu- 
a- 

No-

GUVERNUL JAPONEZ 
a vo- 

țării.. 
1978, 

fi in- 
anul

datori- 
yenu-, 
dola-

al

la Lisa-
eomuni-

Revo-
Frarice 

că,

premier

Partidului So- 
con ferit în legă- 
criza guverna- 
cu Alvaro Cun- 

general al 
Comunist Por-

BEIRUT 7 (Agerpres). 
La Beirut, situația ,s-a a- 
gravat, luni după-amiază, 
ca urmare a reluării in
cidentelor violente din car
tierele de est și vest și 
din alte suburbii ale ca
pitalei, în cursul cărora s-a 
făcut .uz de armament 
greii — artilerie și ra
chete — transmit agen
țiile de presă.

Pe de altă parte se a- 
ntință că zona Kawkaba 
— unde se află cantonat 
primul eșalon al armatei

naționale libaneze trimis 
pentru a prelua controlul 
asupra regiunilor de sud 
ale țării în scopul resta
bilirii autorității centra
le pe întreg teritoriul Ur
banului. — a fost supusă 
luni timp de o oră unui 
violent atac de artilerie, 
transmite agenția M.E.N. 
Atacul asupra pozițiilor 
armatei libaneze a fost 
confirmat de către un pur
tător de'cu vînt al Națiu
nilor Unite.

prevede o reducere 
lumului exporturilor 
pentru anul fiscal 
astfel incit cifra va 
ferioară celei din 
fiscal precedent, 
tă creșterii valorii 
lui comparativ cu 
rul american.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Ploaie cu soa
re ; Republica : 
zanii în cîmpie.-

UNIREA : Cintă 
tru mine.

PETRILA : Polițistul, 
pilot de curse.

LONEA : Frumoși și 
nebuni.

AN1NOASĂ : Benji.
VULCAN: 

în vacantă.
LUPENI :

SîmbUrii de 
Muncitoresc : Danka.

Vizita secretarului de stat
american

CAIRO 7 (Agerpres). La 
Alexandria au avut Ioc, 
luni, convorbiri între Mo
hamed Ibrahim Kamel, mi-

din Argentina
BUENOS AIRES 7 - (A- 

gerpres), — Autoritățile 
militare argentiniene . au 
definit atribuțiile juntei 
militare de guvernămînț 
și, respectiv, ale președin
telui țării, Jorge Rafael 
Videi a, în urma noii struc
turări a organelor puterii 
în Argentina —a anun
țat secretarul general al 
armatei, generalul Bigno- 
ne. După cum se știe, la 
1 august președintele Vi- 
dela a renunțat la con
ducerea forțelor armate 
terestre, funcție preluată

Succese ale forțelor Zimbabwe
MAPUTO 7 (Agerpres) 

După cum a transmis pos
tul de radio „Vocea Zim
babwe1", din aprilie și pînă 

’ în iunie, unitățile Frontului 
Patriotic Zimbabwe au rea
lizat 90 de operațiuni mili
tare împotriva regimului 
rasist al lui Ian-Smith. Au 
fost scoși din luptă 615 sol
dați ai regimului de la Sa
lisbury, au fost doborî te 5 
avioane și distruse 30 de

transportoare blindate, 
cursul operațiunilor 
fost, de asemenea, aruncate 
în aer două poduri de pe 
importante șosele strategi
ce.

In același timp, unitățile 
Frontului Patriotic Zimba
bwe au eliberat șase sate 
fortificate în care erau de
ținuți numeroși luptători 
pentru libertate.

In 
au

de generalul Roberto Vio
la, care a devenit, astfel, 
membru al juntei militare. 
Generalul Videlâ a 
cotat 
din junta, dar și-a 
ținut funcția de președin
te al republicii

La rîndul său, ministrul 
argentinian de interne, 
generalul Albano Har- 
guindeguy, a anunțat cre
area unui Comitet mili
tar însărcinat cu proble
mele excepționale ale sta
tului, organism din care 
vor face parte președinte
le Videla, membrii gu
vernului și cei ai juntei 
militare. De competența a- 
cestui Comitet sînt „po
litica și strategia securi
tății naționale, precum și 
decretarea, coordonarea și 
supervizarea măsurilor de 
urgență".

In cadrul noii reparizări 
a atribuțiilor, junta își 
va asuma responsabilita
tea încheierii tratatelor de . 
pace, de alianță, de fron
tieră și de neutralitate.

în
să mai facă parte 

men-

în Fgipt
nistrul egiptean al afaceri
lor externe, și Cyrus Vance 
secretarul de stat al S.U.A., 
aflat în vizită în R.A. Egipt, 
în cadrul actualului său 
turneu în Orientul Mijlo
ciu. Au fost examinate si
tuația de ansamblu din O- 
rientul Mijlociu și modali
tățile de relansare a con
vorbirilor egipteano-ișrae- 
liene.

Secretarul de stat al
S.U.A. va fi primit, cu pri
lejul vizitei sale în R.A. 
Egipt, de președintele An
war El Sadat, căruia îi va 
remite un mesaj din partea 
lui Jimmy Carter, pre
ședintele S.U.A.

-
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DIN CAUZA UNUI... 
CAMION. Lansarea son
dei spațiale „Pioneer — 
„Venus 2" spre planeta 
Venus ce trebuia să aibă 
loc luni dimineață, a fost 
amînată cu o zi din cau
za unui... camion. Un pur
tător de cuvînt al centru
lui spațial 
Canaveral 
nunțat că 
mai poate
deoarece camionul 
transporta heliul ce 
să fie folosit pentru 
rea motoarelor
Atlas-Centaur nu a sosit 
în timp util de la Ten-, 
nessee.

Faptul divers
pe glob \

ri

de la Cape 
(Florida) a a- 
lansarea 

avea loc

i

nu 
luni, 
care 

urma 
răci- 

raehetei

eni — în straturile alu- 
vionale ale rîului Mur
chison, din vestul conti
nentului, 
fosile 
din os

Pînă
sidera 
mul ui
australian datează 
numai 40 000 de ani.

care conține 
umane și obiecte 
și piatră, 
în prezent se con- 
că prezența o- 

pe continentul 
de

ARHEOLOGICA

■ O importantă 
Ș perire arheologică, 
e care se atestă că
! zența omului pe 
j nentul australian
| tează de peste
S de ani a fost făcută

STUDII SEISMOLOGICE
O echipă de oameni 

știință americani 
tenționează să plaseze 
fundul oceanului și 
subsolul platoului 
tinental, în largul 
murilor mexicane la 
ceanul Pacific, 
mente de măsură
nate studierii deplasări
lor scoarței terestre, a 
anunțat, la Washington, 
Fundația Națională pen
tru Știință.

de
in- 
pe 
în

con
tă r-

O- 
instru-

desti-

desco- 
prin 
pre- 

conti- 
da-

100 000 
de

Ș doi antropologi. Este
■ vorba de un depozit des- 
ș coperit — de cei doi oa-
■ meni de știință australi-

DUMINICA seara 
cetat din viață, la Castel 
Gandolfo, în apropiere de 
Roma, Papa Paul al 
VI-lea. Suveranul pontif, 
în vîrstă de 81 de ani, a 
decedat în urma unei cri
ze cardiace, complicată cu 
un edem pulmonar 
anunță un comunicat 
ficial al Vaticanului, 
di naiul francez Jean
lot va asigura interimatul 
pînă la alegerea noului 
Papă, care vă avea loc 
cu ocazia unei întruniri a 
Conclavului (adunarea car
dinalilor electori) ce tre
buie să înceapă în urmă
toarele 20 zile.

o-
Car-
Vil-

KAMPUCHIA DEMO
CRATA ȘI INDONEZIA 
au stabilit relații diplo
matice la nivel de amba
sadori, începînd de la 7 au
gust a.c„ a anunțat pos
tii! de radio național din 
Pnom Penii, reluat de a- 
genția France Presse.

OCOLUL SILVIC PETROȘANI
reamintește că au fost deschise următoarele 
PUNCTE DE ACHIZIȚIE A FRUCTELOR DE 
PĂDURE : Galbena, Valea Popii, Aușelu, 
Gîrbovina, Răscoala, Voevodu, Polatiște și 
Jieț.

Tarifele de achiziție sînt următoarele

— 10 lei kg de afine
— 7 lei kg de zmeură

I
I

Specialiștii americani 
au ales regiunea menți
onată pentru desfășura
rea acestui experiment, 
deoarece ea este o „zo
nă de fractură"- în care 
mișcările plăcilor scoar
ței produc ’ îndepărtarea 
Peninsulei California do 
rostul teritoriului mexi
can.

LICENȚIAT la vîrstă
DE... 86 ANI

din
G.

După cum relatează 
presa gteniană, printre 
cei care au obținut re
cent licența în drept în 
cadrul Universității 
Atena figurează și
Papaiconomu, în vîrstă 
de.;i 86 de ani ! Licen
țiat anterior în litere, el 
a bătut recordul de vîrs
tă al studenților 
tei universități 
întreaga perioadă
a trecut de la înființarea 
ei.

aces-
pentru 

care
i

Precizăm că toți culegătorii trebuie să 
posede asupra lor actul de identitate și a- 
utorizația de recoltare.

SE INTERZICE

— fumatul în pădure
— aprinderea focului la o distanță 

mai mică de 100 m de pădure sau lăsarea 
focului- nesupravegheat.

In caz de .incendiu, luați toate măsurile 
de anunțare și localizare a acestuia în cel 
mai scurt timp.

Mica publicitate
VIND urgent familii de 

albine și accesorii stupă- 
rit. Preț convenabil — An- 
draș Francisc, strada Ca
banei nr. 9, Vulcan. (419)

VIND Moskvici 408 și 
garaj, strada Gh. Șincai 
nr. 7, bloc A1 ap. 5, Lu- 
peni. lnf. între orele 8-16. 
(450)

CINE a pierdut 4 cai 
(trei de culoare roșie și 
unul negru) să se adreseze 
lui Lazăr Alexandru, stra-

da Republicii nr. la, Petro
șani. (448)

ANUNȚ DE FAMILIE
Familia Mihai și Dodu a- 

nunță ’ că azi, 6 august 1978, 
se împlinesc șase luni de la 
dispariția din mijlocul nos
tru a celui care a fost

Iosif SZOCS
soț,- tată și bunic.

Ii vom păstra o veșnică 
amintire. (451)
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Trei frați

Cultural
vișină

TV.

9,00 Tele,școală 
Antologia filmului 
tru copii și tineret. Anii * 
de aur ai comediei cu ■ 
Charlie Chase, ‘ 
Bran, Andy Clyde. 11,00 2 
In alb și 
11,50 iviuziciem ruiiMiu/ 
contemporani. 12,10 Te/t 
lex. 16,00 Telex. 16,05 |

I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

diei cu I 
Stan și I 

zinuy viydfe. 11,00 .
5 și negru. Baobab.!;»

Muzicieni români,*

Teleșcoală. 16,35 Mati
neu de vacanță : In 
mările Sudului (VIII).

17,00 Muzică ușoară in
strumentală. 17,15 La vo
lan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,30 
Publicitate. 17,35 Baladă 
și cîntec : „Miorița1" (în 
varianta culeasă . de 
St. O. Iosif și G. Den: 
Teodorescu) — recită 
Margareta Pogonat și 
Silviu Stănculescu și 
cvartete vocale. 18,00 
Trifftina T.V. Originali
tatea și spirit creator în 
abordarea problemelor 
activității politico-ideo- 
logice. Participă prof. dr. 
Ovidiu Trăsnea.

Organizarea științifică 
a muncii — dezbatere în 
legătură cu lucrarea cu 
acest titl u apărută în co
lecția Biblioteca organi
zării și conducerii știin
țifice. Participă : Mircea 
Șerb, redactor la Editu
ra politică ; Valeriu Pa
vel, economist la între
prinderea „Policolor1" ; 
Emil Mihulescu, expert 
CEPECA. 18,20 Inter
pret ai cîteculi popular. 
18,40 Viața rațională. 
Vitamine. 18,50 Lecții 
T,V. pentru lucrătorii 
din agricultură. 19,20. 
1 001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Largul ecou în 
opinia publică din țara 
noastră și de pc-le ho
tare al Expunerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu- 
20,00 Programul parti
dului — programul pc 
porului. Măreția griului. 
Reportaj de scriitor —- 
Traian Coșovei. 20,20 
Teatru T.V. : „Turnul de 
fildeș" de Camil Petres
cu. Premieră pe țară. 
21,30 August : Muzee și 
expoziții. 21,50 Publici
tate. 21,55 Seară de mu
zică românească cu so
prana Elena Simionescu, 
tenorul Ludovic Spiess, 
violonistul Ion Voicu și 
orchestra „Bileurești*", 
22,20 Telejurnal.

I
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I
I
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VREMEA
Stația meteorologică 

Petroșani comunica : 
Ieri, temperatura maxi
mă a aerului la Petro
șani a fost de 27 de gra
de, iar la Paring 19 gra
de. Minimele au fost de 
10 grade.
Pentru următoarele. 24 

de ore : Vremea se men
ține frumoasă și căldu
roasă cu cerul variabil, 
după-amiaza posibile a- 
verse de ploaie, vînt 
slab pînă la potrivit. 
Maximele vor fi cuprin
se între 24 și 28 grade, 
iar minimele între 10 și 
13 grade.
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