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în întîmpinarea marii sărbători a eliberării patriei
Sub semnul afirmării autoconducerlî muncitorești

Măsurile tehnico-organizatorice întreprinse, 
dar mai ales OAMENII au condus la redresarea 

situației economice

Fruntașii minei
Cu o realizare a sarcini

lor de plan, pe această lu
nă, în proporție de 106,5 
la sută, colectivul sectoru
lui II al întreprinderii mi
niere I’aroșeni se menține 
în continuare in fruntea 
întrecerii socialiste ce se 
desfășoară la această mină. 
Depășirea sarcinilor plani
ficate a fost posibilă prin- 
tr-o creștere a productivi
tății muncii, față de planul 
stabilit, cu 1607 kg pe post 

- în abataje. Cele mai bune 
realizări, în cadrul secto
rului II, le-a obținut briga
da condusă de minerul 
Francisc Fazakaș — abataj 
dotat cu complex mecani- 

** zat — care printr-o creș
tere a productivității mun
cii cu 4310 kg pe post, mai 
mult decit avea sarcina de 
plan, a extras o producție 
suplimentară de 852" de 
tone. Rezultate bune a ob
ținut, mînuind tot un com
plex de tăiere și susținere 
mecanizată, și brigada lui 
Ilie Filiche de la sectorul 
I : productivitatea muncii 
— plus 3520 kg pe post ; 
producție suplimentar ex
trasă — 630 de tone.

Depășiri la cărbune 
pentru semicocs

Secția de preparare a 
cărbunelui Fetrila. Reali
zările în această lună la 
extracția în semicocs sînt 
meritorii, extracția fiind 
depășită cu 0,8 puncte pro
centuale față de extracția 
planificată și aceasta da
torită preparatorilor, din 
cadrul atelierului prepara
re, conduși de maiștrii Pe
tru Vințan, Constantin Io- 
niță și Viorel Rudeanu. 
S-au remarcat oamenii din 
echipa de spălare condusă 
de Ion Hoțea.

Șeful de brigadă Vasi
le Rusu de la secția re
parații combine a 
I.U.M. Petroșani și mai
strul Pamfil Negru con- 
lucrînd împreună cu o 
parte din echipă, la e- 
fectuarea ultimelor ope
rații la repararea unei 
combine. 

începutul lunii august a fost pentru întregul colectiv al întreprinderii noastre* * prilej de bucurie și sa- , tisfacție, dar și de angajare deplină pentru că eforturile susținute depuse pentru redresarea situației e- conomice, pentru ieșirea din impasul în care mina se găsea de multă vreme, au fost încununate de succes. In 4 și 5 august sarcinile de plan au fost realizate și depășite. Și în 7 august abatajele, au produs peste sarcina zilnică planificată. Acest succes deosebit se datorește rezolvării celor mai multe dintre problemele cu care mina se confrunta, dar mai a- les activității OAMENILOR care au dat dovadă de o

EXPOZIȚIE. La intra-• rea în clădirea minei Pe- Itrila, de cîteva zile atenția minerilor este, atrasă Ide o expoziție de pictură.Semnate de elevul Kiss 
J Botand din clasa a Vl-a 
I C a Școlii generale nr. 6 
I Petrila, cele. 16 tablouri 
l în acuarelă reliefează

într-o mare familie muncitorească
• „Doctorul" combinelor • Scrisoare de la 
Sărmășag * Cu gindul la utilajele viitorului
• Un singur limbaj — limbajul muncii SI** a intrarea în secția

I - de reparații gene- rale a I.U.M. Petroșani șe află o inscripție scrisă lapidar : reparații combine. Pătrunzînd aici, în mijlocul acestui colectiv de 78 de oameni, ai impresia că te afli într-o mare familie.Vizităm atelierul O hală mare în care forfotesc utilajele, mișună oamenii într-un dute-vino continuu. I 

talentul promițător al tînărului fiu de miner.
BAZA DIDACTICA. E- levii clubului sportiv școlar Petroșani participă în scrii’ de cîțe 10 zile pe șantierul viitorei baze didactice proprii pe care o execută în Paring. Munca patriotică a elevilor este consacrată, deocamdată, pregătirii pietrei de con strucție — materie primă 

excepțională putere de mo
bilizare.Voi încerca să amintesc, pe scurt, cîteva dintre mă- șurile tehnico-organizatorice finalizate, și ceva mai pe larg noile măsuri pe care le-am stabilit și dintre care unele sînt deja într-o fază avansată, de materializare în subteran. In primul rînd, unul din abatajele de mare capacitate unde lucrează brigada condusă de Costea Al'tonic, deși nu a atins capacitatea maximă, a început să producă foarte bine comparativ cu perioadele anterioare. Combina taie pe toată lungimea abatajului -— în unele zile mai mult de două fîșii — ceea ce este destul de mult dacă

— Aici se repară complexele rtiecanizate, combine de abataj și de î- naintare, atît din Valea Jiului cît și din țară, ne spune maistrul Pamfil Negru. Aflăm că secția nu are o vechime prea mare. La început numărul complexelor mecanizate în Valea Jiului -era mic. 
O dată cu canizare văzutțării secției. Astfel

rapida me-a minelor, s-a nevoia , inii in- .s-au • (Continuare in pag. a 2-a)
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aflată din zonă.
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LA a inginerilor și tehnicienilor, redacția ziarului „Steagul-roșu" și Cabinetul municipal de organizare economico-socială a editat cu prilejul Zilei minerului foia volantă „Mineritul Văii Jiului pe coordonatele dezvoltării și modernizării rapide. (A.H.)
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Tovarășul
Nicolae Ceausescu 
a primit delegația 

Organizației Poporului' 
din Africa de Sud-Vest 

(S.W.A.P.O.)

gîndim că pe ânu.mtieStratu- deeît să se blocul c.om- meta- un nou
ne ... .porțiuni înălțimea : lui este mai mică susținerea și trebuie taie din vatră. In VI-A avem echipat plet — cu susținere lică individuală panou. Minerii conduși de Vasile Maxim curăță acum spre falie, iar la sfârșitul acestei săptămîrți abatajul va produce din plin. Este o nouă capacitate de producție care se alătură celor existente. Prin introducerea noului utilaj în acest abataj vom avea trei combine în funcțiune.

Ing. Dumitru OPRIȘ 
directorul I. M. Livezeni

• (Continuare in pag. a 2-a|

adus utilaje, s-au pregătit oamenii și iată că de a- tunci au trecut 5 ani. O fi mult, o fi puțin ?! se întreabă acum Vasile Rusu un tînăr sfios, dai- care a devenit astăzi un specialist de clasă, „doctorul" combinelor, cum îi spun colegii. Și-a făcut liceul industrial, s-a pregătit zi de zi, pentru că nu-i ușor să pui „diagnosticul" unei combine care se îneăpățînează să nu pornească. L-au ajutat și oamenii : Gheorghe Bîr-
Valeriu COANDRAS

■>.

LA RECOLTAREA FI
NULUI. Consiliul popular al orașului Uricani a inițiat acțiunea de recoltare a finului de pe terenurile ce-i aparțin. La acțiune participă lucrători ai consiliului popular și țărani din raza localității.

CHIOȘC EXPRES. S-a deschis chioșcul expres de alimentație pu-

Marți după-amiază, tovarășul Nicolao Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, în stațiunea Nep- tun, delegația Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO), alcătuită din Bon Amathila, membru al Comitetului E- xecutiv al SWAPO, secretar cu probleme economice, Linekela Kalenga, secretar cu probleme de e- ducatie al SWAPO, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.La primire a participat tovarășul Vasile Mușat. secretar 'ăl C.C. al P.C.R.Oaspeții au transmis tovarășului Nicolae Ceausescu i tin călduros salut din partea președintelui SWAPO, Sam Nujoma, împreună cu urări de noi succese poporului .roman;.în opera de edificare a societății socialiste multilateral ’ dezvoltate în patria noastră. Totodată, ei au exprimat deosebita gratitudine pentru ajutorul permanent pe care P.C.R., personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, guvernul și poporul român îl acordă luptei poporului din Namibia pentru libertate și independență națională.
in lume
unitatea

sale interne si

V

opoziție cu tendințe- 
reîmpărțire a zonelor

„In 
le de 
de influență și dominație 
se afirmă 
o politică 
rare între 
tovarășul 
CEAUSESCU în expunerea prezentată la ședința activului■tid și
baza
tăți în drepturi, a principi
ilor independenței și suve
ranității naționale, a nea
mestecului în treburile in
terne și avantajului reci
proc — singura care poa
te asigura o evoluție de
mocratică a vieții politice 
mondiale, raporturi de 
prietenie și colaborare în
tre toate națiunile, întări
rea securității și păcii ge
nerale". Pornind de la desfășurarea concretă a evenimentelor i ntern âționale actuale, ținând seama de amploarea și complexitatea schimbărilor de situații, secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu a întreprins la recenta ședință cu activul de partid și de stat o analiză științifică,' .materialist

tot mai puternic 
nouă, de colabo- 
state — sublinia 
N I C O L A E

central _ de păr- de staf*  —, pe 
deplinei egali-

blică de la fabrica de lapte Petroșani. Consumatorilor •— oameni- . ai muncii de la unitățile e- conomice din apropiere — chioșcul expres le oferă meniuri calde și reci, apă minerală, răcoritoare, sucuri. (T.V.). .

•. (Continuare în pag a 4 qJ

Tovarășul Nicola® Ceaușescu a mulțumit pentru urările adresate și a transmis, la rîndul său, președintelui SWAPO. tuturor militanților mișcării de eliberare din Namibia, salutul său călduros, precum și urări de noi succese în lupta de eliberare națională, pentru independență și' progres social.Secretarul general al P.C R. a reafirmat, cu aceste prilej, hotărârea României, a partidului și poporului nbstru de a .sprijini în continuare cauza justă a poporului din Namibia pentru înfăptuirea dreptului său la o dezvoltare liberă și independentă pe calea progresului economic .și social.Iii timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de bunele raporturi dintre P C.R. si SW \PO și dorința de a intensifica colaborarea și solidaritatea militantă dintre România și viitoarea Namlbie independentă, în interesul ambelor popoare, al cauzei libertății, independenței naționale, al păcii și înțelegerii internaționale; -întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

dialectică a vieții mondiale, reafirmând principiile care călăuzesc politică țării noastre, apreciată astăzi pe - toate meridianele.In 1974, România, se spune în documentele Congresului al Xl-lca al Partidului Comunist Român, întreținea relații diplomatice cu 119 state și dezvolta raporturi economice, comerciale și de cooperare cu a- proape 130 de țări. Totodată, țara noastră participa activ la peste 50 de organizații guvernamentale și la alte sute de organizații internaționale neguverna- mentale. Jn aceste date, mai cuprinzătoare acum, care reflectă realitatea prin elocvența cifrelor, este integrată calitatea nouă, principială și de acțiune, a po- ■ liticii externe a țării noastre, unitatea dialectică în care se află cu viața internă. In promovarea i- cestei politici noi, contribuția hoiărîloare. sub aspect teoretic și practic, o are tovarășul N i c o .1 a a Ceausescu, personalitate de primă mărime a vieții politice internaționale, militant revoluționar neobosit pentru, aplicarea în relațiile interstatale a acestor principii care constituie fundamentul noii ordini economice și politice în lume.In epoca actuală, cînd lumea trăiește, în urma u- nui șir întreg de cuceriri ale științei și tehnicii, într-o mare comunitate, țările trebuie să dezvolte rapor- ” furi, bi și multilaterale, diverse. Dar corectitudinea acestor raporturi este vi-
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Uri instantaneu de muncă surprins de fotorepor
terii nostru Gh. Olteanu Ia Lupeni. Elevii claselor a 
VI,T-a de la Școala Generală nr. G și cei ai claselor a 
X-a de la liceul chimic lucrează la canalul de termofi- 
care din cartierul Braia.

într-o maro familie

De la Ministerul educației 
și învățămîntului

[Urmare din. pag. I) lea, Bănuț Poenar, Petru Morar Popa, Tiberljj Gro- zoni și -alții. Ultimul dintre ei, Grozdrii, fiu de țăran din I.onea a fost ambițios tot timpul. A vrut să le demonstreze celorlalți cit poate. A învățat, a devenit un bun specialist,. iar acum este student in anul 11 la institut.— Ni s-a încredințat o sarcină de mare răspundere, își continuă discuția maistrul Parnfil Negru, aceea de a efectua reparații de calitate combinelor atît de necesare minerilor din Valea Jiului. unea este în toi. E- ehipa de sudori condusă de MihaiSzep, un tînăr de naționalitate niaghiară, originar din părțile Mureșului, execută prin sudură î n că rcăre a su pra feței ordeteriorate cu o dexteritate demnă- de invidiat de către oricare sudor. Strigă ceva către Teodor Buda. cînd în limba, română, cînd în limba maghiară. în timp ce acesta pompează emulsia în circuitul hidraulic al unei combine.Pentru reparația combinelor sini însă necesare și alte operații : de slrun- jire, frezare, rabotare, găurire etc. Aici, în sectorul în care sînt ampla-, sate mașinile-unelte ' îl întîinim pe șeful de echipă Ion Buzgar. Este un om prețuit de tot colectivul. A făcut școala profesională, școala de maiștri. I s-a încredințat postul de maistru, dar a re

nunțat la el în favoarea meseriei pe care o practică de ani de zile. „Eu sînt satisfăcut dacă muncesc aici, unde este nevoie mai mult...“ a spus el atunci șefului de atelier, Muncește alături de Nicolae Ghiță, Petru Puiber, Alexandru Petruț, Maria Boța, Ioan Tudor, lîodica Cisniaș, alcătuind cu toții o mare familie.— Sîntem o familie u- nită, ne spune tovarășul loan Avram, șeful atelierului.
Nu peste mult timp aici se va „naște" o nouă combină.Tinerii Nicolae Roman, Victor Stoica, Tiberiii Chirianu, Ioan Tudor și Marin Petrache își fac îi- ceul la seral, ei vor fi specialiștii de mîirie. A- ceasta pentru faptul că ..nașterea" unei combine de concepție proprie, necesită mai mulți oameni, mai bine pregătiți. cu mai multă pricepere.O scrisoare cu cîte- ,va rîriduri elogioase trimisă de la Sărmășâg mulțumea întregului colectiv pentru priceperea și operativitatea de. care au dat dovadă în repararea combinelor. A fost citită în colectiv și s-au bucurat cu toții pentru că era un semn al prețuirii muncii lor. Au fost și greutăți, clar oamenii au avut putere, au fost uniți și le-au învins. S-au cimentat prietenii. Toți vorbesc, indiferent de naționalitate, același limbaj — limbajul muncii.

Pentru ocuparea locurilor rămase libere - după concursul din iulie 1978, se va organiza un nou concurs de admitere, care se va ține între 4 și 10 septembrie 1978. înscrierea candidaților se va face în perioada 25—31 august1978.La con cu rs pot parti c i pa atît candidați neîncorpo- rabili, cît și încorpoțâbilî, condițiile de înscriere și disci;linele de concurs fiind cele stabilite pentru sesiunea din iulie 1978.’ Instituțiile do învățămînt superior și profilele la care se va susține concurs sînt următoarele :
Institutul politehnic din 

București ■— la profilul Mecanic, pentru subingi- . nori — seral : Utilaj pentru industria materialelor de construcții (Întreprinderea de utilaj si piese de schimb București și Fabrica de geamuri Buzău) ; Tehnologia sudării (întreprinderea de mecanică grea București).
Institutul Național de 

chimie din București (în cadrul Institutului politehnic din București — la profilul Mecano-chimic, pentru ingineri — zi : Utilajul și tehnologia proceselor chimice ; la profilul Chimie, pentru subingineri — seral ; la Tehnologie chimică organică. Tehnologie chimică anorganică, Tehnologie chimică anorganică (Combinatul .chimic Făgăraș). ■
Institutul politehnic din 

Cluj-Napoca — profilul Construcții, pentru subingineri — seral : Construcții civile, industriale și a- gricole.
Institutul politehnic din 

Iași — la profilul Construcții, pentru subingineri— seral : Construcții civile, industriale și agricole ; la profilul Chimie, pentru subingineri —- seral : Tehnologie chimică anorganică, Tehnologia maselor plastice, Tehnologie chimică organică- (Combinatul petrochimic Borzești),, Tehnologia maselor plastice (Combinatul de fibre sintetice Săvinești) ; la profilul Mecanic, pentru subingineri— seral : Utilaj pentru industria materialelor de construcții (I.U.P.S. Suceava).
Institutul politehnic din 

Timișoara — la profilul Construcții, pentru subingineri — zi : Construcții hidrotehnice ; pentru subingineri — seral: Construcții civile, industriale și agricole.
Institutul de subingineri 

din Hunedoara — la pro

filul Metalurgic pentru subingineri — zi : Furnale și Oțclării, Deformări plastice și tratamente termice ; pentru subingineri — seral : Furnale și oțelării. Deformări plastici- și tratamente termice ; la profilul Electric, pentru subingineri — seral: Electromecanică tehnologică ; la profilul Construcții pentru subingineri — seral : Construcții civile, industriale și agricole..
Institutul de subingineri 

din Reșița — la profilul Mecanic, pentru subingineri — Zi : Tehnologia sudării ; la profilul Metalurgie, pentru subingineri — zi.: Turnătorie, Deformări plastice și tratamente termice ; la profilul Mecanic, pentru subingineri — seral: Tehnologia construcțiilor dă mașini. Tehnologia sudării.
Institutul de mine din 

Petroșani — la profilul Mine, pentru ingineri — zi : Mine ; la profilul Mecanic, pentru ingineri — zi : Mașini și instalații miniere ; ia profilul Mine, pentru subingineri — zi t Mine ; la profilul Mine, pentru subingineri —■ seral: Mine.
Institutul de învățămînt 

superior din Baia Mare la’ profilul Mine, pentru subingineri — zi: Miile.
Institutul de petrol și 

gaze din Ploiești— la profilul Petrol, pentru ingineri — zi : Forajul sondelor și exploatarea ’zăcămintelor de petrol și gaze ; pentru subingineri — zi : Forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze ; pentru subingineri —- seral : Forajulsondelor și exploatarea ză- cămintelor de petrol și gaze.
Institutul agronomic din 

București — la profilul Construcții, pentru ingineri — zi : îmbunătățiri funciare.
Universitatea din Bucu

rești — la profilul Geologie, pentru ingineri —- zi: Inginerie geologică și geofizică.
Universitatea din Cluj- 

Napoca — la profilul Geologie, pentru ingineri — zi: Inginerie geologică și geofizică ; la profilul Economic, învățămînt fără frecvență : Contabilitate și e- conoinie agrară.
Universitatea din Iași — 

Ia profilul Geologie, pentru ingineri — zi : Ingineriegeologică și geofizică : la profilul Filologie, învățămînt de zi : Limba și literatura rusă — limba română sau a doua limbă străină.

Universitatea din Brașov— la profilul Mecanic, pentru subingineri — seral : Automobile (întreprinderea mecanicii „Muscel" — Câmpulung), Tehnologia construcțiilor de mașini (întreprinderea de piese auto și tractoare — Miercurea Cine), Utilaj pentru industria materialelor de construcții (C. P. L. Pitești și I.U.I’.S. . Sibiu); la profilul Metalurgie, pentru subingineri — Seral : Deformări plastice și tratamente termice („Traeto-, ruj" -— Brașov), ț .
Universitatea din Cra

iova — la profilul Mecanic, pentru subingineri — . seral : Utilaj pentru industria materialelor de . construcții (Combinatul de lianți și azbociment — Tg. Jiu) ; la profilul Energetic, ■pentru subingineri — seral : Centrale termoelectrice (Centrala termică — Bovin ari) ; la profilul Construcții, pentru subingineri— seral : Construcții civile, industriale și agricole ; la profilul Economic. învățămînt fără frecvență: Contabilitate și economie agrară.
Universitatea din Timi

șoara — la profilul economic. învățămînt fără frecvență : Contabilitate și- economie agrară.
Academia de studii eco

nomice din București — la profilul Economic, învățămînt fără frecvență : Contabilitate și economie agrară.
Institutul de învățămînt 

superior din Constanța — la profilul Filologie, învățămînt de zi : Limba rusă— limba engleză.
Conservatorul de muzi

că din București — la profilul Muzică : Compoziție muzicală — muzicologic.
Conservatorul de muzică 

din Cluj-Napoca — pentru profilul Muzică : Compoziție muzicală — muzicologie.
Conservatorul din Iași — la profilul Muzică : ..Compoziție muzicală —■ muzicologie.
Institutul de artă teatra

lă și cinematografică din 
București — la profilul Actorie: Actorie (limba germană).

Institutul de teatru din 
Tg. Mureș la profilul Actorie: Actorie (limbamaghiară). [

Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrîn" din 
Constanța — la Facultățile de navigație și electromecanică navală, pentru flo.- tele de transport și pescuit oceanic. La acest institut înscrierile se fac între 15 și 22 august.
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CLIENT VECHI

I 
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Amăzăroaie a do- bîndit un regim special in cadrul rubricii noastre. în ceea ce privește nerespee tarea prevederilor Decretului nr.După o ispravă de pomină, pe care am relatat-o la vremea potrivită, a fost trimis să execute o pedeapsă de 50 de zile închisoare contravențională; Se credea că liniștea Ani- ncascl nu va mai fi tulburată, dar iată că abia la două zile după : întoarcere, adică în 19 iulie, C. Amăzăroaie și-a dat din nou în petec. De această dată i s-a propus însă un „răgaz" mai lung — 3 luni — pentru I a medita a'supra fapte- ■ lor sale antisociale. Să sperăm că progresia pe-’ depsei îi va servi drept j învățătură de minte, ți- | bandonînd ideea de se dori recordman acestei rubrici.
CONSECINȚELE 

ALCOOLULUIIn stare de ebrietate, Dumitru Achirn, din Pe- trila, a vrut să-i dovedească concubinei sale, Lucia B., că argumentul său este mai „tare". In consecință, a scos cuțitul și a lovit o. gest necugetat, condamnat cu multă asprime de oamenii care au fost pre- zențila judecarea sa publică. Gest care avertizează, încă odată, asupra consecințelor eonsu- a

a al

mării fără măsură băuturi alcoolice.
„MIELUL*  CU BLANA 

FURATA

Activitatea de transport, care ne ridica probleme la orizontul 475, este aproape rezolvată. Galeria principală a fost reprofilată și betonată. Aici, pînă la sfîr-- șitul lunii, dacă și Baza 
de aprovizionare ne va a- juta cu piatră concasată, vom amenaja două fire de 
cale ferată. In felul acesta, vom .înlesni aprovizionarea brigăzilor cu materiale și. cu vagonete goale. Vorbind de aprovizionare, nu pot să nu amintesc o altă problemă rezolvată. 
La toate cele trei puțuri avem suficiente stocuri de materiale, iar la puțul auxiliar Est, materialele sînt coborîte pe puț direct în cărucioare și nu ca pînă a- 
cum c.înd, la suprafață armăturile TII erau descărcate din cărucioare și băgate în colivie, iar 
ia orizont trebuiau încărcate din nou că
rucioare. Despre alte mă
suri de finalizare am mai

Ar fi vrut să se încadreze la mina .’Uri câni, dar nu gîndul la muncă îl abătuse în Valea Jiului, ci faptul că voia să i se piardă urma. Și astfel, g, Leonuț Dohotaru, din județul Mureș, a a- vut surpriza să constate că, deși necunoscut pe aceste meleaguri, 1 'se dusese deja vestea despre spargerile comise, într-un răstimp scurt, pe raza orașului Bistri- ța-Năsăud. De unde se vede că necinstea este repede descoperită,.chiar lupul pozează în (cu blană fu-cînd.„mielușel rată).
redactată de
VULPE’’ ■

cu sprijinul Miliției 
municipiului Petroșani

Rubrică
Ion

• (Urmare din pag. 1) amintit și cu alte ocazii și tot în ziarul „Steagijl ro- Șu“-în ceea ce privește noile măsuri stabilite, măsuri care au menirea să conducă 
Măsurile tehnico-organizatorice întreprinse, 

dar mai ales OAMENII au condus
la redresarea situației economice

la o și mai accentuată sporire a producției de cărbune, voi menționa încă de la început că vizează pe de o parte, continuarea mecanizării lucrărilor din subteran, iar pe de altă parte, îmbunătățirea aprovizionării brigăzilor cu materiale, cu piesele de schimb necesare pentru intervenții o- perative. Pentru pregătirea panoului nr. „0“ brigada lui Jenîeă Seerieru va io

losi, în această lună , combină de înaintări pecare o are introdusă lafront unde vrem să realizăm o avansare de cel puțin. 150 ml. I-am creat țoa- 

te condițiile. Brigada este bine aprovizionată, iar fluxul de transport are numai utilaje noi, care vor rămîne și pentru introducerea complexului mecanizat. O altă combină de î- naintări o avem transportată la puț pentru a fi introdusă în subteran. Cu ea va lucra brigada Iui Gheor- ghe Lițcan, care execută un plan înclinat pentru noul flux de transport ce 

va înlocui, pînă la 1 ianuarie 1979, descensoarele care ne crează acum alîtea necazuri. Legat de acest nou flux de transport, vreau să mai amintesc și 

construirea a două silozuri eu o capacitate totală de 1000 de tone în subteran: Cînd vor fi date în folosință, vom putea face revizii și reparații pe flux și în cursul săptămînii, pentru că îl vom putea 3- pri, fără să creem greutăți brigăzilor, chiar un schimb întreg, dacă va fi nevoie. De asemenea, pentru îmbunătățirea fluxului de transport, pentru a-i asi

gura 'continuitate în funcționare, fiecare bandă va avea, pînă la 14 august, două acționări in funcție și una de rezervă. •Toate aceste măsuri au fost materializate și vor fi aplicate în continuare de oamenii minei, de cei care, repet, au dat dovăifă în ultimul timp de o excepțională putere de mobilizare. Discuțiile, csnsultările -cu oamenii colectivului de Ia începutul lunii au dat roade. Minerii vin cu soluții, sînt interesați să-și spună părerea deschis asupra măsurilor stabilite. In felul acesta au căpătat încredere atît în propriile forțe, în capacitatea lor creatoare, cît și în echipa de conducere, care le coordonează activitatea. Sînt cazuri cînd solicităm părerea u- nui șef de brigadă despre situația ivită la alte locuri de muncă. Se dau doua — trei soluții și o alegem pe. cea mai bună., Printre cei care au venit cu idei 

salutare i-aș aminti pe șefii de brigadă Castea, Maxim, Nica, Vlaicu, Seerieru sau Demeter. Bine este că și maiștrii au adoptat a- ceastă metodă de lucru, timid deocamdată, dar oricum e un început promițător. Dorim ca soluțiile și ideile cele mai multe să vină din partea lor, pentru că ei sînt conducătorii di- recți ai procesului de producție.
Nu putem spune că am rezolvat toate problemele, că nu mai avem necazuri, dar la începutul acestei luni am făcut un salt calitativ în activitatea noastră care se datorește puterii de mobilizare, hărniciei și priceperii, dăruirii în muncă de care au dat și dau în continuare dovadă, angajării plenare a colectivului. Dorim ca la marea sărbătoare a eliberării patriei să putem raporta noi succese în realizarea și depășirea planului producției fizice de cărbune.
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ADUNĂRI GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII1. C. M. M. Petroșani

Contribuție mereu sporită și eficientă 
noilor obiective miniere

la realizarea

La adunarea generală a oamenilor muncii de la I.C.M.M. Petroșani, reprezentanții constructorilor și monturilor minieri au analizat cu înaltă exigență și responsabilitate activitatea desfășurată de colectiv în primul semestru al anului. Nici uneia din luările de cuvînt însă, la fol ca și referatului prezentat de către președintele Consiliului oamenilor muncii, directorul întreprinderii, inginer loan Lăsat, nu le-a lipsit, în conținut, ideea \ de perspectivă, de analizare profundă a posibili- ' taților de care dispune colectivul pentru sporirea rezultatelor de pînă acum.Cu prilejul adunării, colectivului i-a fost înmînat Ordinul muncii, clasa a 11-a, pentru situarea pe locul II pe țară în întrecerea pe anul 1977, cu colective din ramura construcții, precum și titlul și dra
pelul de fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1977. S-a evidențiat, cu a- cest prilej, aportul colecti
velor din șantiere la îndeplinirea în proporție de 103,2 la sută a planului de 

investiții în prima jumătate a acestui an.A fost reliefată experiența proprie a șantierelor din Petrila, Li- vezeni (șantier declarat fruntaș în primul semestru al anului), Vulcan și Lu- peni-Uricani pentru modernizarea tehnologiilor în construcții, pentru perfecționarea organizării muncii în vederea sporirii substanțiale aproductivității muncii, reducerea duratelor de execuție. Șefii de echipă Gheorghe Doca, Aurel Vasile și Vasile Boboc, mecanizatorul Aurică Păun, maiștrii constructori 'Geza Kiss și Ilie Popa, șefii de șantier Constantin Dincă. Gheorghe Antonie și Constantin Dumitrescu, precum și A- drian Bejan, Osvald Heiberg, Nicolae Marcau, Gheorghe Chelaru și Iosif Dane, lucrători cu răspunderi în compartimentele de bază ale activității șantierelor — au pus în evidență, prin propunerile făcute, mari rezerve de ridicare pe noi trepte calitative a activității întreprinderii. Mecanizarea intensă a 

operațiilor principale, extinderea micii mecanizări, perfecționarea în continuare . a tehnologiilor de execuție în cazul operațiilor de mare pondere cum sînt cele de dul- gherie, confecționarea armăturilor metalice, transportul și turnarea betonului-, generalizarea activității pe două schimburi pentru utilajele g-rele, îmbunătățirea sistemului de aprovizionare materială, creșterea calificării lucrătorilor rc-prezintă doar o parte din domeniile în care trebuie să acționeze colectivul.Legat nemijlocit de promovarea principiului auto- conducerii muncitorești, de participarea în egală măsură a tuturor șantierelor la bunele realizări pe întreprindere și întărirea rolului conducerii colective în toate sferele producției s-a exprimat, la adresa activității consiliului oamenilor muncii din întreprindere, cerința continuării și extinderii acțiunilor bune inițiate. Intre acestea s-au amintit organizarea de comandamente la fața locului împreună cu pro- iectanții și beneficiarii de 

investiții, consultarea largă a celor mai buni șefi de echipă, maiștri, ingineri și tehnicieni din șantiere în vederea elaborării celor mai judicioase și eficiente decizii și măsuri dc care depinde; rezolvarea operativă a unor probleme a- părute în execuție.Prin faptul că sistemul de lucru în acord global s-a extins pe întreprindere pînă la 81,31 la sută, în primul semestru al acestui an (față de 75,7 în anul 1977), prin aceea că la capitolul economii materiale și de manoperă se înregistrează în aceeași perioadă peste 9 milioane lei și s-au obținut indici ridicați în folosirea utilajelor și mașinilor de mecanizare, concluzia participanților la lucrările adunării generale a constat în deplina lor încredere în capacitatea colectivului de a-și îndeplini și în acest an planul de investiții în scopul unei contribuții din în ce mai mari, pe măsura cerințelor la creșterea capacităților de exploatare și preparare a cărbunelui.
Pe șantierul Preparației din Livezeni constructorii 

„icememiști" toarnă betonul la fundația viitoarelor in
stalații industriale. Prin intrarea în funcțiune a obiec
tivului, volumul de cărbune cocsificabil livrat de Valea 
Jiului va spori substanțial in următorii ani.

A. HOFFMAN Foto : Ion LICIUDe la vînzător, la responsabil de unitate
Preocupare plină de exigență pentru buna 

gospodărire a fondului de marfă

Aspect din magazinul cu autoservire nr. 58 din 
Vulcan, unitate în care este o bună aprovizionare, servi
re la înălțimea exigențelor. Foto : Gh. OLTEANU

Adunările generale ale repiez.cn tanti lor oamenilor muncii de la Întreprinderea comercială de stat mărfuri alimentare, alimentația publică și Întreprinderea comercială de stat mărfuri industriale din Petroșani au constituit un bun prilej de analiză a modului în care colectivele de lucrători din domeniul comerțului s-au preocupat de realizarea planului, de a- provizionarca și desfacerea mărfurilor către populație in primul semestru al a- cestui an. Dările de seamă ale consiliilor oamenilor muncii, dezbaterile care le-au urmat au scos în evidență, pe baza analizei principalilor indicatori e- eonomico-f inanciari, creșterea nivelului calitativ al aprovizionării populației. In primele șase luni ale a- cestui an în sectorul mărfurilor alimentare și a

limentației publice, planul total de desfacere pe întreprindere a fost depășit cu 6186 mii lei. Valoarea mărfurilor industriale vîn- dute populației a fost cu 13 milioane lei mai mare comparativ cu primul semestru al, anului trecut.Dezbaterile. adunărilor au scos în evidență că în activitatea comercială de la I.C.S.M.A. și A.P. și l.C.S.M.I. Petroșani s-au manifestat și unele neajunsuri. In sectorul alimentar deși s-a înregistrat o creștere simțitoare a volumului de desfacere a preparatelor culinare, de cofetărie și de patiserie, o diversificare a acestora într-o gamă mai largă de sortimente, totuși situația nu c satisfăcătoare. Ponderea de produse culinare și alimentare din totalul desfacerii pe semestrul I se menține la numai 51,8 

la sută, cealaltă jumătate reprezențînd-o băuturile alcoolice. Lucrătorii din acest domeniu important al comerțului au manifestat o slabă preocupare pentru desfacerea mîncă- rurilor preparate din carne de pasăre, pește, din paste făinoase și legume, conform cerințelor unei a- limentații raționale. Unii responsabili de unități comerciale nu manifestă e- xigență în reeepționarea mărfurilor. Atît în sectorul alimentației publice, cit și în cel alimentar se menține un număr destul de ridicat (14 și respectiv 25) de unități nerentabile, care lună de lună nu-și realizează planul de desfacere. In ceea ce privește respectarea integrității avutului obștesc au fost constatate, în urma unor controale, pagube materiale în valoare de 141 mii lei, care în parte au fost recuperate de la cei vinovați.Deși volumul beneficiilor realizate de l.C'.S.M.I. a fost depășit cu 808 mii lei, iar la rabatul comercial și cheltuielile de circulație a mărfurilor s-au înregistrat 
de asemenea, rezultate 

mulțumitoare, în perioada de timp analizată s-au semnalat pagube materiale totalizînd 101 inii lei. Ele au fost generate de înregistrarea unor. minusuri în gestiunile unor magazine ca 14 Petrila, 127 Petroșani 
48 Petroșani și ale altora pentru care s-au întocmit dosare de cercetare penală.Referindu-se la acesta neajunsuri, pârtiei pan ții la dezbateri au formulat numeroase propuneri pentru perfecționarea stilului șl metodelor de muncă ale C.O.M., pentru îmbunătățirea activității comerciale în conformitate cu exigențele justificate, formulat» de cetățeni. Adunările generale ale celor două întreprinderi comerciale au a- doptat planuri de măsuri organizatorice vizînd ridicarea nivelului calitativ al activității comerciale. Consiliilor oamenilor muncii' de la I.C.S.M.A.A.P. și l.C.S.M.I. le revine îndatorirea de a se preocupa îndeaproape de înfăptuirea acestor măsuri, de întărirea spiritului de răspundere! față de avutul obștesc la toți lucrătorii din comerț.

V. STRAlȚ IAdunările generale ale oamenilor muncii de la I.C.S.M. Lupeni și Vulcan s-au desfășurat în spiritul exigențelor puse la Consfătuirea pe țară a oamenilor muncii din comerțul socialist. Dările de. seamă au reliefat străduința lucrătorilor celox- două întreprinderi comerciale pentru aprovizionarea populației cu mărfuri de calitate, într-o structură sortimentală diversificată și cantități sporite» Planul de desface
re pe primul semestru al acestui an a fost depășit cu 
7 778 mii lei la I.C.S.M. Vulcan și cu 4 574 mii lei la I.C.S.M. Lupeni. Dezbaterile purtate de reprezentanții lucrătorilor din cele două întreprinderi comerciale au pus accentul pe a- nalizarea unor neajunsuri, stabilirea de măsuri care să asigure realizarea sarcinilor sporite ce revin ce
lor două întreprinderi comerciale în semestrul II din acest an și pentru

APROVIZIONAREA cu produse și SERVIREA POPULAȚIEI - 
la nivelul condițiilor superioare create1979. E firesc să fie așa. Comparativ cu acest an, în 1979 dinamica desfacerii mărfurilor va cunoaște un spor de 13,1 la sută la I.C.S.M. Vulcan și de 10,9 la sută la I.C.S.M. Lupeni. O asemenea dinamică pune problema aprovizionării cu un volum sporit de mărfuri și de o mai largă diversitate.„Fond de marfă există suficient, relata șeful de u- nitate Teodor Tora. A- bundența și diversitatea de produse în magazine depinde însă direct de noi, de modul în care facem comenzile ținînd seama de cererile oamenilor muncii. In unitățile de alimentație publică și de desfacere 

a semipreparatelor de tip gospodina, aceasta depinde în bună măsură de inițiativele noastre pe plan local. Propun în acest scop, înființarea unui laborator de preparate și semipre- parate, în măsurii să asigure aprovizionarea tuturor unităților din raza I.C.S.M. Lupeni cu o gamă largă de produse și în cantități suficiente".Dacă au existat unele goluri de scurtă durată în aprovizionarea cu pîine, specialități de panificație, lapte și produse lactate — a reieșit în adunarea generală a oamenilor muncii de la I.C.S.M. Vulcan — aceste neajunsuri au fost cauzate de comenzi subdimensionate dc către responsabilii unităților. N-au fost 

solicitate în comenzi sortimente de produse lactate ca : sana, kefir, fructola, lapte bătut. Pe de altă . parte s-a făcut cu întîrzie- re livrarea produselor. Se impune deci o mai mare atenție la întocmirea notelor de comandă din partea lucrătorilor din unitățile de desfacere, mai multă receptivitate la solicitările consumatorilor.Un loc important în cadrul dezbaterilor l-a ocupat expunerea, prezentarea și păstrarea mărfurilor. „A ști să expui mărfurile în așa fel incit să-i atragă pe cumpărători este o artă. Dar să știi să-i prezinți cumpărătorului ce are nevoie din larga gamă a produselor, să dovedești solicitudine, este o obliga

ție profesională de prim ordin", arăta tovarășul Ionel Marcau din Uri câni. Mulți vorbitori din ambele întreprinderi au ridicat problema păstrării în condiții de igienă a mărfurilor alimentare, prapunînd dotarea unor unități cu instalații frigorifice și repararea celor defecte.Dezvoltarea în continuare a rețelei comerciale impune cu acuitate alcătuirea unui program judicios de asigurare a cadrelor de lucrători bine calificate, un program de educare a lor. Unitățile de alimentație publică să devină localuri care să contribuie la educarea oamenilor. „Pentru educarea lucrătorilor din comerț în spiritul cinstei ,și corectitudinii, a practi

cării unui comerț civilizat, organizațiile de partid și 
de tineret trebuie să desfășoare o permanentă și susținută activitate — spunea Ilda Iacob de la magazinul 328 Lupeni» Mai mult ca pînă acum, e cazul să punem operativ în discuția colectivului abaterile de la practicarea unui comerț civilizat. Cinstea și corectitudinea trebuie să ne călăuzească tuturora pașii în întreaga acti-i vitate comercială11. .Adunările generale ale oamenilor muncii de la I.C.S.M. Vulcan și I.C.S.M. Lupeni, prin măsurile stabilite în urma dezbaterilor, au creat cadrul rezolvării unor probleme de care depinde ridicarea pe o treaptă superioară a activității comerciale și satisfacerea tot mai bună a cerințelor populației din localitățile din partea vestică a Văii Jiului.

D. CRIȘAN

repiez.cn
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LA AMBASADA ROMÂNA DIN MOSCOVA A AVUT LOC Parti
O conferință de presă consacrată 

zilei de. 23 Augustî MOSCOVA 8 (Agerpres). j. La Ambasada Română din Moscova a avut loc marți i o conferință de presă eonii sacrală apropiatei sărbă- •: lori naționale a poporului i român — ziua de. 23 Au- ; gust.! Au participat redactori i de la ziare și publicații i centrale, ai agențiilor de ■i presă TASS și APN și ai ’! radioteleviziunii sovietice, h precum și funcționari su-: periori MAE al

iJ.R.S.S., reprezentanți ii conducerii centrale a A- sociației. de prietenie so- vieto-roniâne.Despre ' semnificația marelui eveniment a vorbit ambasadorul tâfîî noastre în Uniunea Sovic- ticăi Gheorghe Badrus.Evocînd pe larg dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de prietenie dintre România și Uniunea Sovietică, ambasadorul român a reliefat im-
Portugalia

Opțiuni favorabile 
numirii unul 

premier socialist
' LISABONA 8 (Agerpres). Centrul Democratic și Social și Partidul Comunist Portughez sînt favorabil? numirii unui premier socialist — informează agenția France Presse.După o întrevedere cu președintele Ramalho Ea- nes, liderul Freitas do declarat că,- rea sa, viitorul guvern de mediere prezidențială trebuie să fie condus de un membru al Partidului Socialist. El s-a pronunțat, totodată, împotriva eventualității numirii unui militar în funcția de premier.

SIEN-NIEN, VICE- 
PREMIER AL CONSULU
LUI DE SfTAT AL R.P. 
CHINEZE, a avut marți convorbiri cu Edmund Dell, ministrul comerțului al Marii Britanii, aflat în vizită oficială la Pekin. . '

C. D. S., Amaral, a după păre-
MINISTRUL AFACERI

LOR EXTERNE AL JAPO
NIEI, Sunao Sonoda, a sosit marți la Pekin într-o vizită oficială, la invitația guvernului R.P. Chineze, a- nunță agenția China Nouă.

LUIND CUVINTUL la cea de-a 4-a plenară a C.C. al Frontului de Eliberare din Mozambic — care și-a des-
Prestigiul României In lume 

se clădește prin unitatea 
și principialitatea politicii 

interne și externe
• (Urmare din pag. I)ciată de ascuțirea contradicțiilor în viața internațională, de intensificarea tendințelor de reîmpărțire 
a zonelor de influență și de întărire a dominației, prez.entă încă în diferite părți ale lumii. Țara noastră, prm numeroase propuneri constructive prezentate în cadrul Organizației Națiunilor Unite, în diferite alte organisme internaționale și în declarații' bilaterale, a militat și acționat în ultimul deceniu pentru aplicarea și respectarea principiului deplinei egalități în drepturi a statelor, Indiferent de mărime, potențial economie ele. Alături de principiile sacre ale independenței și suveranității — pe plan mondial se amplifică lupta popoarelor pentru cucerirea independenței și pentru manifestarea suveranității, a dreptului imprescriptibil de a fi stăpîni pe tot ce .există în interiorul frontierelor naționale —, egalitatea în drepturi deschide perspectivele unei evoluții a societății omenești în sensul atît de apropiat sufletului tuturor oamenilor : colaborarea reciproc avantajoasă.In ansamblul profund u- nitar al principiilor politicii României, neamestecul în treburile interne este condiția prin care se pot manifesta egalitatea, independența și suveranitatea, garantînd posibilitatea realizării unui climat de securitate și pace, de încredere între state. Contribuind activ la toate marile

portanța deosebită a în- tîlnirilor și înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele României, și tovarășul Leonid Ilîci Brejriev,*  secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele" Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S,, pentru intensificarea colaborării dintre cele două partide, state și popoare.
.cliîs lucrările, luni, la Maputo — Samora Machel, președintele Frelimd. și al Republicii Populare zambic, a subilinat că partidul de avangardă principalul instrument activitatea de edificare bazelor orinduirii socialiste în Mozambic.

Mo-este în a
DE LA CENTRUL SPA

ȚIAL, C ape Kennedy a fost lansată, marți dimineața. sonda spațială „Pioneer- Venus-2“. Lansată cil o rachetă „Atlas Centaur" sonda are drept scop studierea atmosferei planetei Venus. Ea urmează să a- jungă în această zona spre sfîrșitul lunii decembrie. Pină atunci, se va separa în cinci elemente, care se vor prăbuși pe suprafața planetei, în locuri diferite.

Președintele Mexicului a primit 
pe ministrul educației

și învățămîntuîui din România
CIUDAD DE MEXICO 8 (Agerpres). A- Tovarășa Su-. zana Gâdca, ministrul educației și învățămîntuîui din țara noastră, care la invitația ministrului mexican, al educației publice, Fernando Solana, efectuează o

Cu acest, prilej,, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost adresate președintelui Mexicului și soției acestuia, Carmen Romano devizită în Mexic: în fruntea Lopez Portillo, un cald salut și cele nia-i bune lirări de sănătate și fericire personală, iar poporului mexican, urări de pace și prosperitate.Mulțumind pentru mesaj, președintele Mexicului a transmis la rîndui său, șefului statului român și tovarășei Elena Ceaușescu sincere salutări din partea sa și a poporului mexican.Evidențiind importanța deosebită a vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Mexic, în, iunie 1975, pentru dezvoltarea raporturilor bilaterale pe multiple planuri, președintele Jose Lopez Pirtillo a exprimat satisfacția fața de evoluția âscedentă a relațiilor româ- no-mexicane.

unei delegații, a fost primită la 7 august, de președintelecane, Jose Lopez Portillo.Statelor Unite Mexi-
Vreme rea

VTENA 8 (Agerpres). Vremea rea care s-a abătut în ultimele zile asupra unor zone din Europa occidentală ,s-a extins marți asupra Austriei, unde furtunile și ploile torențiale au provocat importante pagube materiale. In special în Vorarlberg și Tirol au fost avariate un număr de clădiri, șosele și rețele electrice. daunele fiind estimate la milioane de șilingi.
ORIENTUL MIJLOCIU

Intîlnlre la nivel înalt 
amerlcano-eglpteano-lsraeliană

WASHINGTON 8 (A-gerpres). Președintele S.U.A., Jimmy Carter, președintele Egiptului, Anwar El Sadat, și primul ministru al Israelului, Menahem Begin, se Vor întâlni, la 5 septembrie a.c.,
la reședința președintelui american de la Camp David, pentru a conferi asupra „cadrului instaurării păcii în Orientul Mijlociu" — a anunțat marți purtătorul de cuvînt al. Casei Albe, Jody Powell. /•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Gentle-

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie : Ploaie cu soa- re ; Republica zam: in eiriipie.
UNIREA : Gintă pentru mine.
PETRILA man Jim.
LONEA : Puntea! >
ANINOASA : ' Benji.. 
-VULCAN : Alt bărbat, altă femeie, seriile l-Il.
LUPENI :Sî m burii de

Muncitoresc :
URICANI :tarea.

TV9,00 Șoimii buna tovarășului Nicolae Ceaușescu un. documei de excepțională valoare teoretică și practică, j 10,30 Antena vă aparține.! Spectacol prezentat de județul Galați. 11,30 Telex. 16,00 Telex'. 16,05 Cenaclul teleșcoală. 16,30 socialiste.la... nea- Publicita- interpre-

probleme ale lumii contemporane, în care au loc mutații imprevizibile și se manifestă diverse contradicții și tensiuni, secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu este o conștiință aplecată asupra problemelor lumii, ale cărei fenomene și tendințe actuale le analizează, formulând noi inițiative și propuneri de mare valoare practică, sintetizate intr-un document programatic excepțional — expunerea la ședința activului central de partid și de stat. Constituind axul politicii externe a partidului și statului nostru, acest document de inestimabilă valoare practică reprezintă chintesența gîndirii și voinței națiunii noastre socialiste, a istoriei și actualității, a năzuințelor unanime pentru pace și progres ale poporului nostru în consens cu cele ale întregii lumi.Ne mai despart puține zile de 23 August, sărbătoarea noastră națională, moment în care recapitulăm uriașele transformări care au avut loc în anii socialismului și creșterea fără precedent a prestigiului internațional al patriei noastre. Unitatea politicii interne și externe, toate succesele României în ultimul deceniu, cel mai fertil din istoria patriei, se leagă nemijlocit de strălucita personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, înflăcărat luptător pentru binele omenirii.

Și în domeniul întrecerilor sportive, Ziua minerului a fost cinstită după tradiție, sărbătorește. Au a- vut loc numeroase meciuri de fotbal între formații de diferite nivele din Valea Jiului. Redăm mai jos rezultatele înregistrate : Minerul Lupeni ■- Știința Petroșani 0—1 ; Minerul Vulcan — Minerul Uricani 1—1, Preparatorul Petrila — Selecționata preparați- ilor clin Valea Jiului, jucători nelegitimați 7;—0 ; Parângul Lonea— Minerul Paroșeni 0—5.Meciurile de fotbal ce au avut loc duminică, ora 11, în cinstea Zilei minerului au constituit și un bun prilej de verificare a nivelului de pregătire al echipelor în vederea viitorului campionat.
NOU RECORD NAȚIONAL 

LA TELEGHIDATECu prilejul unui concurs internațional de navomo- dele desfășurat în orașul Hale (R.D.G.)sportului Leontin Ciortan, troșani, de la C.S. Jiul Petroșani,

a ocupat locul IV în clasament, iar rezultatul înregistrat constituie un nou record al navomodeliș- tilor români la teleghidate de viteză. (S. BALO!)

CEI MAI BUNIConfruntarea polisportivă a preparatorilor din Vale (fotbal,, popice, tenis de cîmp) a fost dominată de sportivii petrileni, care și-au adjudecat ' toriile la fotbal (6—3 -Preparatorul Lupeni) popice (798—619 în colegilor din Lupeni). Tenisul de cîmp i-a avut ca favoriți pe Bebe Cojoca- ru și Grigore Peter.

vic- cu și fața

REZULTATE MODESTECîștigătoarele fazelor județene din Mehedinți,Bra- coh- au- dinArad. Echipele de băiețiMaestrul și fete ale Utilajului Pe-
Hunedoara, Sibiu, șov - și ' Arad s-ău fruntat între 4 și 6 gust pe terenurile

„laureate"za județeană, au la la-capo-

?’s

Telex
ATENA 8 (Agerpres). In prima zi a turneului internațional de fotbal care se desfășoară la Atena, echipa Steaua București a învins cu scorul de 2—0 (1—0) formația AEK Atena, prin golurile înscrise de Troi (min. 37) și Marcel 

Răducanu (min. 84). Inmi- nulul 32, gazdele au ratat

o lovitură de la 11 pă cum transmite „France Presse", cei peste 15 000 de spectatori pre- zenți în tribune au aplaudat jocul bun prestat de fotbaliștii români, care au obținut un succes meritat.In urma acestei victorii, echipa Steaua București s-a calificat în finala turneului pe care o va disputa în compania formației Austria Viena.

m. Du- agenția

tal după o evoluție modestă. Băieții au ocupat locul UI, in vreme ce fetele au aplaudat formația învingătoare de pe ultima poziție a clasamentului. Dacă contestația introdusă de handbaliștii U- tilajului la adresa campioanei județului Alba(folosirea unor handba- liști legitimați) va fi admisă, înseamnă că reprezentanții noștri și-auasigurat totuși biletele--de călătorie pentru întrecerile finale. '.
Aurel SLABII

SELECȚIEColectivul de tehnicieni ai divizionarei A de fotbal, Jiul Petroșani organizează, joi, între orele 8 și 12, o nouă acțiune de selecție in rindul copiilor care iubesc fotbalul, în vîrstă de la 10 pină la 14 ani. Așadar, pentru cei care rivnesc la gloria lui Mulțescu și a coechipierilor săi din formația de astăzi, porțile stadionului Jiul și ale... afirmării sînt, începînd de joi, larg deschise.
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Din țările16,45 Atenție tenție 1. 17,10 te. 17,15 Arta tativă românească în. confruntări internaționale. 17,45 Telecronică pentru pionieri. 18,10 Tragerea pronoxepres. 18,20 Cîntarea României. Ediția a Il-a s lului, 18,50 Forum cetățenesc, 19,20 de seri. 19,30 le jurnal. Largul în opinia publică din țara noastră și de peste hotare tovarășului Ceaușescu. socialistă în rii sărbători.gramul partidului — programul poporului. Asigurarea viitorului tînăr al națiunii noastre — dezbatere. 20,15 Popor român, viteaz și liber. Cîntece patriotice. 20,30 Telecinemateca : Jennie Gerhardt. Premieră pe țară, 21,55 Publicitate. 22,00 Reportaj de scriitor : „De treci codrii de aramă" de Mircea Radu lacoban. 22,20 Telejurnal.

1001 |Te-ecou -
al expunemN i c o 1 a e ■întrecerea cinstea ma- 19,50 Pro-
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5,00 Buletin de știri. 6,00 Radioprogramul di- I mineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. ) 9,05 Răspundem ascultă- j tonilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Disc muzical folcloric. 11,05 Microfonul pionierilor. 12,05 Din comoara tolclorului nostru. 16,00 Radiojur- I nai. 17,00 Buletin | de știri. 17,05 Odă lim- ■ bii române, le serii. 20,00 ai cîntecului 20,30 Litera legii. 22,00 O oră. 23,00 —. stop muzical (Buletine de știri la orele 24,00 ; 2,00 ; 4,00).

Ioaa tun - ■ 18,00 Ore- IInterpreți popular, și spiritul zi într-o 5,00 Non nocturn,

Mica publicitateV1ND „I.J." cu ataș, perfectă stare, Petrila, strada Cocoșului nr. 2/1. (452)VINO Skoda MB 100, Lupeni, strada 30 Decembrie nr. 5. (454)VIND convenabil motocicletă MZ 250 cmc, Petrila, strada Republicii bloc 79 ap. 5. (455). PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Loliș Tudor, eliberată de I.M.

Livezcni. Se declara nulă. (457)
ANUNȚ DE FAMILIEFamilia îndoliată anunță cu adîncă durere încetarea din viață a scumpului nostru soț si tată

HEINZ EUGENînhumarea va avea loc azi, 9 15,30, Roșie nr. 14, (458)
august 1978, orele din strada Grivița Petroșani.

REDACȚIA Șl ACMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 țsecjii). TIPARUL « Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


