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Hua Kuo-fen 
în țara noastră

încheierea convorbirilor oficiale 
româno-chineze

municipal

Zile de producție 
mărita

Plenara Comitetului
de partid

IIColectivul sectorului 
al I.M. Bărbăteni a rapor
tat aproape zilnic de la în
ceputul lunii depășiri la 
producția extrasă. In cadrul 
zilei de producție mărită 
organizată joi, 17 august, 
colectivul a extras peste 
plan aproape 100 tone de 
cărbune. Productivitatea 
muncii înregistrează, în 
medie, pe sector, un plus de 
300 kg pe post. Cele mai 
bune rezultate le obțin bri
găzile conduse de Glieor- 
ghe Onofrei, Nicolae Tomo- 
lea, Andronic Grumăzescu 
și Ștefan l onduruță.

Productivități înalte

Ieri, a avut loc, la Petroșani, plenara Comitetului municipal de partid. Au participat membri și membri supleanți ai comitetului municipal, membri comisiei municipale de revizie, secretari ai comitetelor de partid orășenești, comunale, din întreprinderile economice și institutele de cetare,- activul de din domeniul i conducători de : deri și instituții, ai organizațiilor de și obștești.Plenara a adoptat toarea ordine de zi : 
ral privind preocuparea 
organelor și organizațiilor 
de partid, sindicat, 
U.T.C., și a comisiilor 
menilor muncii pentru rea
lizarea sarcinilor de plan 
și angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă, în 
lumina exigențelor hotărî- 
rii plenarei C.C. al P.C.R. 
din martie 1978 ; Modul 
cum se aplică în viață Ho- 
tărirca C.C. al P.C.R. din 
octombrie 1977 eu privire 
Ia activitatea organelor și 
organizațiilor de partid în 
înfăptuirea politicii de ca

cer- partid economie, întreprin- , activiști masă
urmă-
Refe-

ale 
oa-

lci dezbateri pe marginea celor prezentate au luat cuvîntul tovarășii Ioan Sav, Anton Bacu, Dumitru Turnă, Gheorghe Mi- cheș, Emerich Nagy, Si- mion Dudescu, Cristea Ră- caru, Constantin. Dascălu, Gheorghe Olaru, Arghir Păcurarii, Gavrilă David, Viorel Boantă, Vasile O- gherlaci.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Clement Negruț, prim- secretar al Comitetului nicipal de partid.Plenara a făcut o gentă analiză în spirit tic și autocritic asupra diului îndeplinirii sarcinilor economice și de investiții, asupra cauzelor unor rămîneri în urmă, îndeosebi în activitatea minieră și de construcții sociaLcul- turale. Au fost reliefate rezultatele bune obținute de colectivele Întreprinderii miniere Paroșeni și Uri- canl, I.C.M.M., U.F.E.T. și altele care în cele 7 luni

La 18 august a.c. s-au încheiat convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceâușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze.La convorbiri au participat membrii celor două delegații.

In cadrul convorbirilor care s-au desfășurat . într-o atmosferă de caldă prietenie, stimă și înțelegere mutuală, s-a efectuat o largă informare reciprocă cu privire Ia activitatea și realizările în construcția socialistă în Republica Socialistă România și în Republica Populară Chineză.. Tovarăș u 1 Nicolae Ceâușescu a -relevat eforturile intense pe care le depune poporul român în vederea înfăptuirii- hotărârilor Congresului, al XI-lea

al Partidului Comunist Român și recentei Conferințe Naționale a partidului, a programului de edificare a societății socialiste multi, lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, succesele obținute în realizarea planului cinci- economi- șrrWă-<.;i trai al

nai, în înflorirea co-socială a țării rea nivelului de. poporului.Tovarășul Huaînfățișat direcțiile de acțiu-Kuo-fen a
(Continuare in pag. a 4-a)

mu-

(Continuare în pag. a 2-al

Solii poporului chinez primiți 
cu manifestări de caldă prietenie 

în județele Prahova și BrașovHua Kuo-fen, Corni tâlului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat, împreună cu celelalte persoane oficiale chineze, a plecat, vineri, la amiază, într-o vizită în județele Prahova și Brașov.Tovarășul este însoțitManea Mănescu, al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., primul ministru al guver-

Tovarășul președintele

Ilua de. Kuo-fen tovarășul membru

nulul, de alte persoane oficiale.In drum spre Ploiești, un mare număr de locuitori ai comunelor străbătute au făcut o caldă manifestare tovarășului Hua Kuo-fen, aplaudînd îndelung pentru prietenia dintre popoarele român și chinez.Aceeași atmosferă . pe străzile orașului Ploiești, unde mii și mii de oameni ai muncii au ieșit în pin area oaspeților.Se vizitează uzina structoare de utilaj
întîm-con-petro-

lier „1 Mai". Gazdele arată cu satisfacție că Republica Populară Chineză este unul din principalii parteneri comerciali ai întreprinderii și subliniază buna colaborare dintre constructorii de mașini de la .,1 Mai" și petroliștii chinezi care deservesc’ instalațiile românești la locul lor de muncă.Reprezentanții întreprinderii sublinează că în perfecționarea continuă a.activității unității s-a primit
• (Continuare în pag. a 4-a|

In abatajele mecanizate 
ale minei Paroșeni minerii 
au extras cu complexele 
mecanizate o producție de
cărbune suplimentară de 
5886 tone în abatajul brigă
zii conduse de Ilie Filiche, 
de 2738 tone în cel al bri
găzii lui Titu Teacenco și 
de 9726 tone la brigada lui 
Francisc Fazakaș. Rezulta
tele obținute de mineri în 
cinstea zilei de 23 August 
sporesc cu fiecare zi.

Foto : Ion LICIU

Profilul nou al Petrileiprin

te

oă informăm
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și au trei so

David GAVRILA 
prim-secretar al 

comitetului orășenesc de 
partid, primarul orașului 

Petrila

de centru, importante culturale, co- învățămînt

In pag, a
Cultură-artă
O O antologie a crea

ției literare hunedorene.
• Creația cineainato- 

rilor să fie activizată 
spre a-și îndeplini meni
rea educativă.

Premieră tehnologică la cea mai tînâră
unitate economică a Văii Jiului

FABRICA DE TRICOTAJE
PetroșaniUn eveniment semnificativ are loc în Petroșani în aceste zile din preajma sărbătorii de la 23 August — intrarea în probe tehnologice a unui nou obiectiv industrial: fabrica de tricotaje. In dezvoltarea eeonomi- eo-socialâ impetuoasă a Văii Jiului în ansamblu, a- cest moment reprezintă începutul unei adinei schimbări de structură, mareînd îmbogățirea sferei unităților producției materiale tradiționale cu cîteva unități e- conomice avînd un profil nou, respectiv fabrici ale industriei ușoare și electrotehnice, însemne ale unei dezvoltări diverse, armonioase, care implică, în primul rînd, utilizarea mai rațională a forței de muncă disponibilă în Valea Jiului, îndeosebi a celei feminine.Stăm de vorbă cu tovarășa Maria Muscalu, ajutor de maistru în această tinără unitate economică a Văii Jiului, secretara, de asemenea, a celei mai tinere organizații de partid din nicipiu.— Sîntem, acum, un mănunchi detinere muncitoare și ne-am
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l’etrila de azi.

I X D E P L IMNDU-SII 
AISGAJAMENTUL asu- I mat în întrecerea socia- ■' listă in cinstea Zilei de I 23 August. colectivul I Exploatării transportului in comun Petroșani și-a stabilit noi obiective pinii la slîrșitul a- nului 1978: depășirea cu 100 OoO lei a benefi- ț olului planificat, Iran- I Sportarea unui număr de | 350 000 călători pe st ■ i prevederile planului, e- I conomisirea a 55 tone de ' combustibil prin mai i buna întreținere și ex- ' ploatare a parcului de ■■ autobuze.

I
I

propus la început, fânul nostru tineresc caracteristic, prin dorința noastră lierbinte să ne aliniem cu totală dăruire celorlalte colective de muncă din Vale în realizarea sarcinilor ce ne revin. Toate fetele noastre sînt uteciste, vîrsta lor medie fiind 23 de ani, ceea ce nu ne împiedică insă să facem totul pentru a ne cîș- tiga de la început un prestigiu între celelalte colective de muncă. Douăzeci și două dintre noi sîntem comuniste. La 23 August ne vom înfățișa la demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului cu primele produse realizate în cele două secții ale fabricii — tricotaje și confecții, pre- zentînd produse concepute de noi în perioada de calificare profesională. Dorim să subliniem astfel o trăsătură deja definitorie pentru colectiv: capacitatea decreativitate, puterea de a realiza produse pe gusturile cele mai alese ale viitorilor noștri beneficiari.
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Pctrila a parcurs în a- nii construcției socialiste drumul de la comuna cu case mici și îmbătrînite la orașul înfloritor de astăzi, care numără aproape 30000 de locuitori. Pe< baza indicațiilor date, de conducerea- superioară de partid și de stat, de tovarășul Nicolae Ceâușescu personal cu ocazia vizitelor în Valea Jiului, s-au stabilit măsuri concrete care vizează lucrări edili- tar-gospodărești, prestații de servicii în gospodăria comunală și locativă care numai în anul acesta se ridică la peste 25 000 000 lei.Sistematizarea teritoriului constituie o activitate în cadrul căreia s-au realizat un număr însemnat de lucrări și există perspectiva unei continue schimbări a aspectului urbanistic și estetic al orașului. Dispunem în momentul de față de un detaliu de sistematizare al

viitoarei zone care cuprinde obiective > merciale, de construcții de locuințe. E- xistă o preocupare susți-
Orașele noastre 
IERI-AZI-MÎINEnută în ceea ce privește organizarea și extinderea incintelor industriale în strînsă corelare cu dezvoltarea socială a orașului, precum și cu celelalte dotări edilitar-gospodă- rești. In această privință au fost bine delimitate zonele industriale ale celui trei unități economice — I.M. Petrila, I.M. Lunca, preparația Petrila.Un capitol important în. activitatea noastră îl constituie dezvoltarea social-.culturală a orașului. In (Continuare în pag. a 2-a)

cursul anului trecut, pilda, au fost încheiate lucrările de construcții de locuințe în cartierul Martie, cartier care n înără peste 3000 de apartamente și este bine închegat din punct de vedere urbanistic. Aici, pe lingă locuințe, există și un număr însemnat de unități comerciale, .prestatoare de servicii, unități de învățămînt. Alte 2 000 deapartamente au fost construite în celelalte cartiere ale orașului, astfel că peste 5000 de familii, a- proximativ jumătate din populația Petrilei locuieș- în apartamente noi..
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APLIC INI) INIȚIATI
VA „BRIGADA ÎNAL
TEI PRODUCTIVI
TĂȚI", minerii din brigăzile conduse de Gyula Rafay, Vasile Blag Gheorghe Ghicioiu ocupat primele locuri. în întrecereacialistă din prima jumătate a acestui an. Drept stimulent pentru rezultatele obținute, printr-o hotărâre a C.O.M., celor trei brigăzi li s-au acordat premii variind între 4 500 și 3 000 lei. 
(VȘ)

PARC DISTRACTIV. Lingă stadionul Jiul din Petroșani s-a deschis parcul distractiv care funcționează zilnic între orele 10 — 22. La dispoziția amatorilor de a- semenea distracții sînt puse parcul zoologic, zburătorul electric, călușei și mașinuțe pentru copii, tir sportiv. (C.I.).

i 
I 
i
i
I
-! 
I 
I

I



SIMBATA, 19 AUGUST 1978Steagul roșu

rile, s-au capturat avioa-lunii
Pe pămîntul cucerit de noi, dușmanul 

n-a mai putut pune picioarele !.

Plenara
Comitetului municipal 

de partid
• ’Urmare din pag. 1)Pe la mijloculaugust 1944 cele mai mul-~ te unități ale Diviziilor1 și 2 Munte se găseau dislocate în PodișulTransilvaniei, unele Jour- lorilor ceferiști, te aproape de frontiera impusă prin odiosul Dic-dinla7
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tat de Ia Viena august 1940. Astfel, Deva era Batalionul vînători de munte', la Simeria Batalionul 15 vînători de-munte, la Aiud Batalionul 10 tunâri de munte. La Hațeg, Brașov, Predeal, Brad, Abrud își aveau garnizoanele alte unități de vînători de munte.In garnizoanele de reședință, vânătorii de munte aveau efective puține, cîteva companii de recruți, cite o companie de servicii, alcătuită din rezerviști. De aceea, la- 23 August 1944, părțile sedentare au fost completate cu trupe din alte unități, mai ales grăniceri. S-au primit imediat voluntari de 17—18 ani, re- fugiați din nordul Tran- . silvanlel, care ardeau de dorul întoarcerii la vatra ștrăfnoșcască. Din primul ceas al insurecției naționale armate antifasciste, aceste divizii - au fost constituite ca unități active. Așa s-'au născut Diviziile 101 și 102 Munte, cunoscute în operațiile din august-octom- brie 1944 sub denumirea de Corpul de Munte, al cărui comandant a fost generalul Ion Dumitra- che.Sareina iinediată a fiecărei unități a Corpului de Munte a fost nimicirea prin care La piu, capturate grupări riște, trupele moto-meca-
luptă a dușmanului nu se preda. Deva, spre exem- au fost lichidate și hitle-

nizate, care încercau să , .se retragă din . direcția ne și s-au luat prizonieri, Brad-Bălța către Arad;. între care mulți la Simeria și Hațeg, a- din personalul vînd și. sprijinul miinci- vînătorii au capturat trenuri cu muniții și alimente; la Aiud, tunarii de munte, sincronizindu-și acțiunile eu Corpul 6 teritorial, au contribuit la lichidarea unor fracțiuni a Regimentului 23 tunuri german și al altor unități hitleriste lupte s-au purtat și în zona Jos, în gara iuîhdu-se prizonieri, cap- tuilndu-se armament e- chipament și nienț.Situația devenise foarte periculoasă în Brașovului. De prin următoarele Ordine de front, comandantul Corpului de Munte a dispus ca toate forțele sale (Divizia 101 Batalionul 7 vînători munte din Divizia 102) ocupe imediat poziții aceste aliniamente.împreună eu alte unități ale Armatei Române, vânătorii de munte au asigurat „acoperirea liniei de demarcație" din platoul transilvan, apărind trecătorile munților spre Valea Prahovei Moldova, nătorilor te a apărarea dinspre spre Brașov, unde se găseau numeroase trupe i- nainicc. Totodată, s-a în- oraș.ului localității ocuparea Bod.

Vințul de Războieni,
EVOCĂRIcazarma-

părțile aceea, două
• side’ să pe

și spreO parte a vide mun- acțiPnat pentru . comunicației Valea Prahovei
ceput curățireaBrașov, aGhimbav și postului de radioPrin lupte sîngeroase au fost cucerite aerodromu-

ofițeri misiunii armatei de uscat hitleriste. La mijlocul zilei de 25 august 1944, Brașovul, a fost complet eliberat. • Cîteva detașamente al» inamicului au reușit să se retragă spre orașul Sfîntu Gheorghe.Deși silite să se retragă, eu mari pierderi, trupele hitleriste, la care se adăugau acum și cele hor- thyste, încercau să recucerească Brașovul, aruncând în. luptă, cu disperare, forțe întărite. Loviturile lor erau date dinspre orașul Sfîntu Gheorghe și dinspre Tîrgu Mureș și Odorhei. In această situație, Munte s-a 
gruparea 
gruparea de vest. Prima apăra întors ura Buzăului, zonele Dobolii de Jos — Sinpetru, a doua zonele Sîncrai — Homorod — Veneția, de Jos — Pava. 
La Dobolii de Jos și la Ilieni au fost numeroase atacuri și contraatacuri. Pe pămîntul odată cucerit de noi, dușmanul n-a mai putut pune picioarele, . ca să ajungă la Brașov.Pilduitoare este fapta patriotică a celor 57 de muncitori de la uzinele ,,Rogi.fer“ din Tohan, care la chemarea partidului comunist, ș-au constituit intr-o baterie de artilerie, folosind tunurile aflate în uzină pentru experimentări, Ostașii au simțit ajutorul prețios al acestor artileriști muncitori. Pentru acțiunea lor eroica, muncitorii au fost

Corpul împărțit 
de est

citați pe armată.Chiar in ziua împlineau patru la frîrigerea Transilvaniei în grupările armatei române (vînători de munte, Regimentul 38 Dorobanți, Regimentul 89 Infanterie) au primit misiunea de a elibera orașul Sfîntu Gheorghe. Cele două grupări românești, reunite, au respins contraatacurile dușmane, au capturat 1315 prizonieri. La 2 septembrie 1944, Corpul de Munte a dezlănțuit un puternic atac pe toată linia frontului.Ofensiva noastră de la .St'întu Gheorghe a continuat cu înverșunare, împreună cu Divizia ,,Tudor Vladimirescu" și cu Divizia 202 Sovietică, sosite între timp la acele locuri.După șase zile de bătălii memorabile, sistemul dc fortificații al inamicului a fost dat peste cap. Au căzut eroic mulți ostași și ofițeri din Corpul de Munte, ca și din celelalte unități românești și sovietice, între care s-au distins maiorul Ton Craniu și sublocotenentul Nieolae Păiuș. La 8 septembrie 1914, ora 11, trupele române au pătruns în orașul Sfîntu Gheorghe și l-au eliberat ! Populația a ieșit în întîmpi- narea ostașilor, primindu-i. ca pe bravi eliberatori.De aici înainte spre înfrângerea totală a dușmanilor a fost lung și tot atîta de greu. Victoria a cerut mereu noi și noi jertfe.

trupului două,

Aurel D- CIMPEANU 
ofițer de rezervă

Muncă în folosul
tuturorParcul Institutului Petroșani, a cunoscut ieri freamătul muncii triotice. Personalul Prevederi sociale și rativa „Unirea" au pat la amenajarea

• (Urmare din pag. I)

deCoope- partici- lacului din apropierea’locului de agrement „Brădet". Sub îndrumarea tovarășului Ilie Ciobanu, de la Consiliul popular al orașului, contabilele Viorica Iman, Berianu, Ana Bobean, 
na Tentea, împreună tehnicianul llie Negri lăcătușul Gheorghe Biea, efectuau săpături și nivelări de teren.

Personalul de la Prevederi «oeiale și cooperativa 
„Unirea" surprinși de aparatul fotografic în plină 
activitate.

Foto și text : Gh. OLTEA NU

De la maistorița. Bol ia Deak am reținut numele cîtorva lucrătoare care s-au remarcat deja prin însușirile de vrednicie ce le po- seda prin puterea de muncă ce o manifestă în perioada de pregătire profesională, prin dorința lor de afirmare: GheorghițaNiță, Maria State, Zoița Burlui, Elisabeta Kovacs, Elena Ferea, Elena Chela- ru, Maria Chițu, numeroase alte tricotoare și confec- ționere.■— De fapt, în cinstea zi-
^•(Urmare din pag. I)

c

Tot în cursul anului trecut au început lucrările la construcțiile de locuințe din zona centrului civic nou al orașului, unde au lost realizate primele 80 de apartamente și a- menajațe numeroase unități comerciale și de servire a populației cu o suprafață de peste 1500 mp la parterul blocului.Locuitorii orașului Petrila sînt primii beneficiari ai noii stații de captare și purificare a a- pei potabile cu o capacitate de 150 Usecundă, construită la Taia. Au fost modernizate străzi și rețele de canalizare. Continuă execuția lucrărilor începute în anul trecut și

Profilul nou al Petri leiau fost începute lucrări noi cum ar fi: extinderea captării de apă, executarea unui canal colector menajer- de peste 2 km, canalizări pluviale, executarea de noi rețele de aducțiune și distribuire a apei potabile.Pe baza măsurilor luate de conducerea superioară de partid, vom beneficia suplimentar de noi obiective care vor asigura condiții de muncă pentru femei — respectiv o fabrică de mobilă — se vor plasa noi culturale graf, săli re-școală, De altfel,
am- edificii social- ca; cinemato- de sport, atelie- și altele, în anul

acesta orașul Petrila va beneficia de cele mai mari sume de investiții din istoria sa, respectiv peste 100 000 000 lei, din care peste 40 000 000 lei pentru construcții social- eu! turale.Sigur că ' revine comitetului orășenesc tid, consiliului celorlalte organe obligația ca aceste te de partid : rializeze cât măi repede și de calitate, pentru ca - oamenii muncii să se bucure din plin de ceea ce le oferă partidul și statul nostru.

de par- popular, locale acționa i erea-de a: condiții conducerea de să se mate-

dc la începutul anului au raportat depășiri la indicatorii cantitativi ii producției. De asemenea, au fost scoase în evidență neajunsurile din activitatea unităților economice, sectoarelor de producție și investiții care au acumulat ră- mîneri în urmă, fiind subliniate deficiențele din activitatea organelor colective de conducere. Criticile formulate de vorbitori, propunerile făcute în completarea proiectului de măsuri elaborat de biroul comitetului municipal au accentuat necesitatea intensificării preocupărilor pentru a ridica activitatea e- conomică la nivelul potențialului tehnic și uman de care dispun colectivele de

principal, acționeze sporită pentru productivitățiimuncă. In cere să > se răspundere creșterea muncii, asigurarea condițiilor optime ca la locurile de muncă mecanizate să se obțină randamentele scontate, îmbunătățirea aprovizionării tehnieo-materiale și a transportului, întărirea ordinii și disciplinei.Plenara a evidențiat necesitatea creșterii răspunderii organelor și organizațiilor de partid, de sindicat și ale U.T.C., în educarea și promovarea cadrelor, în pregătirea din timp a fondului de cadre pentru viitoarele obiective economice ale municipiului. .In problemele analizate, plenara a adoptat măsuri corespunzătoare.

I
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Premieră tehnologică

noștri, niște.
d rumul

w

La noile utilaje cu care a fost dotată fabrica 
tricotaje din Petroșani, viitoarele coiifecționere 
secția confecții își însușesc tehnica de lucru.

Foto: Ion LIGIU

Avînd în vedere faptul că în Valea Jiului este o platformă industrială cu largi sarcini de dezvoltare industrială și social- culturală și că de pe acum rețelele de ’ canalizare nu mai fac față, se impune întocmirea unui studiu, de o instituție specializată și fixarea măsurilor ce trebuie luate pentru ca paralel cu lucrările de suprafață să se realizeze și rețeaua de canalizare, atît ca extindere cit și ea debit în raport cu cerințele viitoare.Organele locale, locuito- orașului Petrila vor fa- totul pentru a răspun- prin angajare puterni- și rodnică în muncă grijii ce ne-o poartă conducerea de partid.
rii ce de că

ligi

Acum, în acest stadiu nai, cînd constructorii montorii tinerei fabrici retrag de pe schele, în. ur- taj ale principalelor secții ma lor ridieîndu-se cea mai ale fabricii — ne- a declarat economistul Constantin Fîcea. Ele coincid cu începerea probelor tehnologice la principalele ' instalații, perioadă în care are loc și finalizarea școlarizării viitoarelor muncitoare calificate. Prin toate aceste măsuri se crează în fabrică unele condiții complexe care condiționează punerea în funcțiune la termen a acestui important obiectiv economic al municipiului, astfel Incit să poată produce la capacitate încă din prima etapă de punere în funcțiune, cea programată 
a se realiza în trimestrulIV a.c.

Iei de 23 August, se încheie cu zece zile în avans față de grafice etapa lucrărilor de construcții — inon- tînără unitate economică a Văii Jiului, este prilejul să consemnăm numele cîtorva dintre realizatorii ei: tînăra ingineră Arsenica Bănoasă, aflată abia la primul examen în fața șantierului, subinginerul Andrei Szmol- ka, maistrul Ilie Benca, echipele de constructori și montori conduse de loan Militarii, GheOrghe Bețivu, Nieolae Tudor, Nico- Jae Căplescu, Constantin Tonciu, Dumitru Negoi- ță, Dumitru Pasăre, loan Tobă, Ludovic Horvath, mecanizatorii Ion Niță, Marin Stuparu, Marin Ivăno- iu, Emil Ungureanu, zeci de alți constructori vrednici și pricepuți.
Liceul Economic

Petroșani
Convoacă toți elevii săi din localitățile 
municipiului pentru ziua de 22 august 
a.c , ora 8, ia sediul din str. M. Emi- 
nescu pentru comunicări urgente legate 
de organizarea instruirii practice.
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Festivalul national „Cîntarea României0
Creația cineamatorilor să fie 

activizată spre a-și 
menirea educativăStimulați de Festivalul național „Cîntarea României", oamenii muncii din Valea Jiului își exprimă capacitatea de creație în- tr-o paletă largă de activități culturale. In acest cadru, filmele realizate de cineama. tori reprezintă o latură a muncii 'de educație cu po-

filmu- și tine- ejurnal. social is- îrii săr- îureeția din au-20,55 ver- autori- serițd : ' sărac. „Ș. Tele-
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P A T I SONET
Copacul acesta 

crește falnic peste timp 
rădăcinile îi sînt 
puternic înfipte în adine 
iar frunzele-i sînt ochi 
ce cheamă lumina 
Copacul acesta 
are trunchiul brăzdat 
și-n loc de rouă 
de-a lungul lui picură 
dar niciodată n-a uitat 
clipa cind de ziua lui dă floare 
( opacul acesta 
are sufletul poleit de soare 
și crengile i se oglindesc in cer 
și sînt o ramură din el.

R. BARCAN, 
Petroșani

spre zenit frumusețea firii mine au pornit.spre puțuri să se plccN
Ascult eîntul și c1.n-sul pe marginea iubirii sul) care lava pură descintă se crapă noaptea-n mină sub incandescente — ondine spreLas florile-n ghirlandecinci din petale jaruri hipnotic mă atrag vulcanul din semințe în lapte să-mi feroce tot vîntul ce lovește catargele în larg.Căldura din cărbune să mă cuprindă, tremur când fetele sfidează oglinda spartă-n cer iar inimii să-i placă zvîcni rea unui murmur.Cu risul tors de Parce sub pașnice-adieri vă chem eu gîndul viu, s-aprindeți roșul zării să’ vă legați, cu viața in freamătul visării.

Ioan Dan BAI.AN

sudoare
să prețuiască

de anilea Jiului. Oricare festival al cinecluburilor este și o demonstrație a talentului și interesului cineamatori- lor pentru viața întreprinderilor sau a localităților care le furnizează un material bogat pentru a se inspira. Orientați spre aspectele etice și profesionale și socialiste, Cineamatorii au creat filme care, dacă ar fi vizionate de un public larg, s-ar bucura de frumoase aprecieri (cum sînt „Supraex- punere", realizat de studenții din Petroșani, sau „Fără înger păzitor" de la Vulcan). De fapt problemei circulației filmului de amatori va trebui să i se găsească o rezolvare ; fiind prezentat acum doar în cadru restrîns se pierde chiar conținutul educativ care iese în evidență numai prin contactul cu masele.Filmulcineamatorilor este o creație precumpănitor e- ducativă, atît pentru realizatori, cît și pentru cei cărora le. este destinat •— oamenii. . Legătura dintre ci- necluburile Văii Jiului — ce se putea înfăptui numai printr-un cenaclu sau studio care poate facilita sAimbul de idei, munca de perfecționare, întocmirea unor scenarii etc. —• este modalitatea cea mai potrivită și actuală pentru reac- tivizarea lor și atragerea tinerilor spre*  'acest domeniu al creației.

sibilități nevalorificate de- realitățile noi, plin. Recenta manifestare de gen, care a avut loc la Lupeni, face actuală o a- naliză a cinecluburilor Văii Jiului. Au fost prezentate 6 filme realizate de numai trei cinecluburi, cel mai activ, cu preocupări continue, fiind al studenților Institutului de mine din Petroșani. Numai trei, deși, eu cîțiva ani în urmă, au fost constituite astfel de cercuri de iubitori și creatori de tiim la fiecare’ club și. casă de cultură, din municipiu. Ele au fost și dotate de altfel, cu aparatură adecvată.Rc.-activuzarea tuturor a- cestor cinecluburi este o problemă importantă, necesar să se afle în atenția tuturor factorilor cu r ponsabilități, pornind de la chiar contribuția "pe care d poate aduce filmul, prin limbajul specific acestei arte atît de populare, la procesul educativ. Un prim aspect este al atragerii iubitorilor de film în jurul ’cinecluburilor în care să se desfășoare o continuă acțiune de inițiere în tainele, creați* 6. paralel cu căutarea'unor idei și realizarea de scenarii inspirate din problematica vieții și muncii oamenilor din Va

!S.

CARNET

Gu mîinile taleIubește-ți mîinilela fel cum ai iubi ciocârlia ce zboară spre soare lubește-ți sufletulla fel cum ai iubi o ie îmbrăcată de sărbătoare Iubește-ți gîndurilela fel cum ai- iubi prin ochii iubitei o flmre Iubește-ți faptele fiecare izbîndă are o clipă sublimă Dar mai ales iubește-ți mîinile cu care întorci cartea istoriei, rniiniic tale poleite cu sudoare.
Mircea ANDRAȘ,

I’etrila

Salonul umoruluiSalonul municipal al u- morului, mai întîi la Petrila), deschis zilele trecute la Casa de cultură din Petroșani. In cadrul expoziției, organizată dă cenaclul umoriștilor; din Valea Jiului, se află lucrări de gen semnate de Mihai Barbu, Iosif Csiki, Constantin Cîmpea- nu, Silviu Popa, Ion Barbu, Eugen Herbei, Adrian Popa, Mircea Andraș, Ion luciu, alți epigramiști și desenatori din municipiu. A- ceastă expoziție este o prefață a Salonului de toamnă al umorului,

ediția I (expuss-a
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• Stagiune jubiliară — 
XXX. După o perioadă de vacanță colectivul Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani și-a reluat activitatea, orientată acum către pregătirea stagiuni care se de cu premiera „Nuntă cu dar" Petrescu, în regia lui Florin Fătulescu. Stagiunea următoare reprezintă un eveniment în viața artistică din municipiu : teatrul, împlinește 30 de ani de e- xistență in Valea Jiului. Din 1948 și pînă astăzi a- ceastă instituție de artă a de premiere de spectacole municipiului, multor orașe

viitoarei va dcschi- comediei de A. R.

T. SPATARU

Brigada artistică a I.U.M. Petroșani într-unul din 
spectacolele prezentate în fața muncitorilor din în
treprindere.

Foto : Ion LEONARD

0 antologieA alcătui o antologie a cenaclurilor literare este o întreprindere temerară. Este interesantă și îmbucurătoare în același timp apariția unei antologii — pentru prima oară în județul nostru — care să înmănun- cheze lucrări ale poeților, prozatorilor și dramaturgilor neprofesioniști, fapt Care asigură și o anumită omogenitate materialului. „Acorduri la vârstele țării", antologie apărută sub îngrijirea Centrului de îndrumare. a creației populare și mișcării artistice de masă a județului Hunedoara, cuprinde vocile în formare ale unui număr de 40 de membri ai cenaclurilor literare pentru care realitățile socialiste de astăzi formează substanța lirică, epică, dramaturgi- că. Poeți de autentică valoare și vocație, fiecare numind o formațiune; intelectuală și o formulă poetică distinctă, mai toți s-au impus atenției prin lirismul și adîneimile poetice : „Se spală lumea pe față cu mugurii abia deschiși/astfel li se curăță lumina ochilor cenușă/și pornesc drumurile prunduite/ țară —/ca pe singura
dePe de li-

citatenr. 138 8 pe nu- Constan- iră nulă.lificat de lase, eli- 1957, de din sa- comuna .si ui pc Ștefan.(193). gitimație ■ numele elibera- eni, 81).gitimație numele n, elibe- faroșeni.(482).
Se

prezentat 225 în peste 8600 pe scenele județului, ale ale țării. Aproape 2 milioane și jumătate de specta- , tori au urmărit un repertoriu bogat, cu piese din literatura dramatică clasică și contemporană, română și universală
• Bienala „Lupeni ’78".In cadrul Festivalului național „Cîntarea României", fotoclubul „Cristal" din Lu_ ; peni organizează în luna octombrie — sub egida Comitetului de cultură și e- ducație socialistă al județului Hunedoara, Consiliul județean al sindicatelor, Comitetului sindical al Întreprinderii miniere Lupeni și Asociației Artiștilor Fotografi din țara noastră — prima ediție a unei expoziții bienale de artă fotografică interjudețeană eu tema „Omul". Sîntem informați că au început deja să sosească lucrări (ultimul termen de predare — 1 septembrie); 36 de autori din Cluj-Napoca și Oradea au trimis 56 de fotografii.

Noua producție a Casei de filme trei, realizată în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, este un poem cinematografie închinat acelui eveniment al istoriei noastre care a- vea să marcheze geneza României moderne. Dacă ne întoarcem în timp la epoca de pionierat a cinematografiei noastre, care a dat . istoriei filmului național o pagină antologică întitulată „Războiul de independență", și dacă punem în paralel acel film turnat cu mijloace tehnice modeste, dar cu foarte mult entuziasm, eu recenta peliculă ce ne-o propune Sergiu Nieolaescu, vom realiza că eroicele lupte din 1877, patetica manifestare a întregii națiuni române pentru libertate, independență, suveranitate și dreptul la autodeterminare constituie un film ge-

Cronica filmului
e nneros, cu conținut generos. Tocmai de aceea, cea dinții virtute a filmului semnat de Sergiu Nieolaescu este aceea de a demonstra ce sursă de inspirație extraordinară este istoria națională, cite idei artistice de mare rezonanță oferă evenimentele marcante ale istoriei poporului român.„Pentru, patrie" este, primul rînd, un omagiu dus eroismului de caredat dovadă ostașii români în tot timpul Războiului de Independență. Protagonistul este, așadar, Arma-, ta Română, care, învingînd oastea otomană, impune conștiinței întregii lumi, la 9 mai 1877 un stat independent — România.

îna-au

Frin pădurile nopții 
in subterane-ncatu.șate 

cu lumini pilpiind în adine 
coboară frate lingă frate — 

eoloana-intruchipmd vestiri. 
E-un vuiet de trezire 
prin marile păduri, 
amiază de nădejde 
în fulger prometeic. 
Și-n rîurile calde 
cu iz zvonind milenii 
prezentul intră falnic 

marea epopee.
Constantin CIMPEANU 

Petroșani

a creației literare hunedorenenie de plutire".ria — Valeri u Așa cum reiese structura ei, prinde scurte rice în care iubirea apare în toate treptele ei. Poeți cum sînt Mariana Pândaru, Maria Dincă, Mircea Andraș, Adrian Demea, Ioan Vasiu, Aurelian Sîrbu, Ion Țigăn- teie, Constantin Gheorghe. Naidin, Constantin Cîm- peanu, Florina Jianu, Daniela Cikini ș.i alții, cu- noscuți și din publicațiile literare, îți dau imaginea unui lirism de bună factură. Poezia cenaclurilor hunedorene este, așa cum bine diagnostica un critic, o suma de influențe topite original într-o formulă, dar în majoritatea versurilor se află și o surprinzătoare maturitate. loan Evu, Marin Izvoranu, Ion Pascal Vlad sau Valeria Zamfir au versuri moașe și demne de nut: „Poți adormi munții străbuni și-n să auzi / glasul părinților ca ecoul unei îndepărtate mări". (Recunoștința — loan Evu),Proza, reprezentată prin schițe, nuvele, fragmente ^autobiografice . și de roman, înmănunchea-

(Călăto- Bârgău). și din poezia cu- inseripții li_

fru- reți- în somn

sau un

ză — și din nou, accentuăm, pentru prima oară în antologiile județului nostru — lucrările a 6 autori. Scrierile generației de prozatori mai tineri ca Tiberiu Vanca, Dumitru Hurubă, Petrișor Ciorobea, Anamaria Stoica, Ion Marinescu Petru Breben, aducsuflu nou, abordând viața din uzine, problematica actualității.Fericit se pare a fi capitolul „Teatru scurt", mai ales sub raportul ordonării materialului. Patru autori parcă răspund dorinței formațiilor de amatori pentru piesa în- tr-un act. Conflictul pieselor este luat din zona socialului și politicului „Camera cu poze", „Vecinii", „E prea tîrziu", ca să amintim numai cî- teva dihtre cele publicate, atît de George Negra- ru, Vasile Mureșan și Ion Coman, sînt piese elaborate cu talent, cu o problematică convingătoare.Toate acestea sînt suficiente argumente pentru a afirma că în județ se află preocupări ‘foarte serioase de creație literară.
Dumitru Dem IONAȘCU

t r u patSergiu Nieolaescu reconstituie principalele etape ale acelei epopei cu fidelitate doeumentaristică. Dar filmul are și un caracter poematic deoarece faptele evocate au în sine o factură de epopee. Fiorul patriotic vibrează în atmosfera epocii, în spiritul timpului, însuflețind națiunea la o luptă hotărîtoare. Momentul istoric care determină întreaga desfășurare a războiului din 1877 este evocat în toată complexitatea lui. Regizorul, încă din faza de scenariu, amplificat apoi în ipostaza structurii filmice, sesizează pertinent ceea ce este esențial în complexul de forțe motrice ale Războiului de Independență,

r i eanume faptul că declanșarea acestuia se datorește. unui ideal ce străbate ca un fir roșu întreaga istorie a neamului, neatirna- rea.Proieetînd factologia a- nului 1877 în contemporaneitatea noastră, „Pentru patrie" ne comunică un a- devăr fundamental, idei pentru care poporul român 
a luptat, din cele mai vechi. timpuri, în decursul istoriei sale lungi și frământa-,

ote, idei care au- și azi deosebită actualitate.Din punct de vedere tehnic „Pentru patrie" este, de asemenea, impresionant ca desfășurare de forțe. Luptele de la Plevna, Gri- vița și Rahova sînt redate

ai
în toată amploarea, in centru stînd imensa jertfă 
a oștenilor români, eroismul lor exemplar, care l-a silit pe Osman Pașa să recunoască superioritatea românilor.Cei mai buni actorinoștri: Amza Pellea, George Constantin, Mircea Al- bulescu, llarion Ciobanu, Silviu Stănculescu, Colea Răutu, George Mihăiță, I- leana Popovici, Emil ITos- su, Ion Dichiseanu, Cornel Coman, Constantin Codres- cu, Emanoil Petruț, lurie Darie și mulți alții dau viață figurilor de seamă ale epocii, care participă ia Războiul de Independență. Un trio de operatori ■— Nicolae Girardi, Alexandru David, Mircea Mla- din contribuie din plin la reușita acestei emoționante și înălțătoare lecții d« istorie.

C. ALE.XA,\DKES( U
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Vizita tovarășului Hua Kuo-fen
încheierea convorbirilor oficiale 

româno-chineze
• !U ’ mo ( a din pag. 1)Mc ale poporului chinez în Vederea transpunerii în Viață a obiectivelor fixate 
de Congresul al Xl-lea al ’Partidului Comunist Chinez și cea de-a V-a legislatură a Adunării. Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze privind transformarea Chinei, pînă la stirșitul aces- Lpi secol, intr-o țară socia- •Wtâ ■ modernă, puternic dezvoltată.Au fost , discutate apoi probleme privitoare la raporturile dintre partidele, țările și popoarele noastre care.au vechi și bogate tradiții. S-a relevat, în acest cadru, importanța deosebită a vizitei oficiale de prietenie pe care a efectuat-o în Republica Populară Chineză, în luna mai a.e., tovarășii], Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu — vizită care s-a bucurat de un succes deplin, a dat un mai puternic impuls colaborării bilaterale și a deschis o nouă pagină în cronica relațiilor de prietenie româno-chine- ze —, precum și însemnătatea vizitei actuale in România a tovarășului Hua Kuo-l'en.Exaniinînd evoluția relațiilor bilaterale, ambele părți și-au exprimat profunda satisfacție în legă-, tură cu întărirea și dezvoltarea prieteniei frățești, solidarității militante și colaborării, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist' Chinez, dintre Republica Socialistă România și Republica Popularii Chineză, precum Și hotărîrea de a,extinde și aprofunda și măi mult a- ceste raporturi pe baza principiilor stimei și respectului reciproc, independenței și suveranității, e_ 

galității in drepturi, neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești și solidarității internaționale. Părțile au subliniat că legaturile trainice dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez au un rol determinant pentru asigurarea dezvoltării multilaterale a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, dintre poporul- român și poporul chinez.Cele două părți au exprimat hotărîrea de a extinde și a diversifica și în viitor colaborarea pe linie de stat, a organizațiilor de masă și obștești, între parlamente și alte instituții a- le celor două țări, schimbul de experiență în construcția socialistă dintre România și China populară.A fost subliniată cu satisfacție dezvoltarea contițiuă a schimburilor comerciale, a cooperării economice și ? tehnico-științifice bilaterale, caro, in cursul actualului cincinal, urmează să realizeze o creștere însemnată față de perioada cincinalului precedent.In acest sens, părțile au subliniat cu satisfacție importanța debsebită a Acordului de colaborare economică și tehnică pe termen lung semnat in timpul vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Republica Populară Chineză, din luna mai a.e., precum și a con-,. vențiilor și protocoalelor semnate în timpul actualei vizite oficiale de prietenie a tovarășului Hua Kuo-fen în România; ea o contribuție la promovarea u- nor forme largi de colaborare economică reciproc a- vantajoasă, J.a realizarea prin eforturi comune de o- biective industriale, Ia co

operarea în producție și pe terțe piețe. Ele' au convenit, totodată, să asigure dezvoltarea colaborării teli- nieo-științifice în domeniul cercetării, în primul rînd în ramurile cele mai noi ale științei și tehnologiei contemporane.Cele două părți au apreciat pozitiv rezultatele obținute in dezvoltarea colaborării în domeniile culturii, învățămîntului, presei, radioului, televiziunii, turismului și sportului și au. convenit ca aceștea să se amplifice în continuare în scopul adîncirii continue a cunoașterii reciproce, cultivării prieteniei dintre cele două popoare.In cadrul convorbirilor, s-a efectuat un larg schimb de păreri cu privire la e- voluția situației internaționale, la problemele complexe care confruntă omenirea contemporană.S-a exprimat interesul profund ăl României și Chinei pentru statornicirea unui climat de .pace în lume, indispensabil operei de edificare a noii orânduiri sociale în cele două țări. Cele două părți au acordat o deosebită importanță luptei pentru asigurarea independenței popoarelor, a e- gălității în drepturi între toate statele — indiferent de mărimea și potențialul lor economic și militar — pentru excluderea forței și amenințării cu forța din raporturile dintre state. A ' fost reafirmată hotărîrea poporului român și poporului chinez de a acționa consecvent, alături de celelalte popoare ale lumii, pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neoeolonialiste, a oricăror forme de dominație și dictat, a politicii rasiste și de apartheid, pentru lichidarea subdezvoltării economice și 

edificarea unei noi ordini economice internaționale.Tovarășii Nicolae Ceaușescu . și Hua Kuo-fe.ii au reafirmat voința celor două țări și partide de a întări conlucrarea pe arena mondială, în vederea! sporirii contribuției lor la soluționarea justă și durabilă, în interesul tuturor popoarelor, a problemelor de care depind pacea și securitatea internațională, edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Ambele părți și-au ex
Solii poporului chinez primiți 

cu manifestări de caldă prietenie 
în județele Prahova și Brașov

(Urmare din pag I)un sprijin. prețios din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul mai multor vizite făcute m întreprindere.Tovarășul Hua Kuo-fen a dat o înaltă apreciere activității constru norilor' de mașini de la uzinele „1 Mai".Vizita solilor poporului chinez în cetatea petrochimiei românești a constituit o puternică și vibrantă expresie a legăturilor de prietenie dintre popoarele român și chinez, dintre partidele celor două țări, dintre Republica Socialistă ■România și Republica Populară Chineză.In drum spre Brașov, coloana oficială de mașini străbate pitoreștile stațiuni montane de pe Valea Prahovei. Locuitorii acestor a- șezări, precum și oameni ai muncii veniți la odihnă au salutat cu căldură pe solii stimați ai’poporului chinez prieten.. Aceeași atmosferă, sărbătorească o regăsim la Brașov. In: aclamațiile zecilor de mii de localnici, coloana oficială de mașini a- 

primat deosebita satisfacție pentru succesul deplin și rezultatele fructuoase a. le vizitei oficiale de. prietenie a tovarășului Hua Kuo-fen, ale întîlnirilor și dialogului dintre tovarășii Nicplăe. Ceaușescu și Hua Kuo_fen, ce constituie un nou și important moment în dezvoltarea " continuă a raporturilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, dintre Partidul Comunist Român și 

junge la porțile cunoscutei întreprinderi brașovene „Tractorul".Sini parcurse principalele secții ale întreprinderii. lnțrerupindu-și pentru scurt timp activitatea, muncitorii salută eu multă căldură pe ■ slimații oaspeți chinezi.Tovarășul Hua Kuo-fen îi felicită pentru realizările obțin ute și le urează noi succese și satisfacții îh activitatea pe care o desfășoară pentru progresul necontenit al economiei românești, al patriei socialiste.De la întreprinderea „Tractorul", coloana oficială de mașini parcurge din nou marile artere ale Brașovului,- de-a lungul . cărora cetățenii orașului salută. încă o dată, cu multă stimă și simpatie, pe tovarășul Hua Kuo-fen, își reafirmă cu căldură sentimentele de trainică’: prietenie și solidaritate față de poporul chinez.In aceeași zi, în onoarea președmte Iu i Corni teiul ui Central al P.C, Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, tova

Partidul Comunist Chinez, in interesul ambelor po- popoare, al cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.Tovarășul Hua Kuo-fen, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să facă o Vizită oficială de prietenie în Republica Populară Chineză.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acceptat cu plăcere invitația.

rășul Ilua Kuo.fen, a ce-- lorlalți oaspeți chinezi, primul secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular județean, Gheorghe Dumitrăche, a oferit un dineu.Au participat persoanele oficiale române și chineze care îl însoțesc pe înaltul oaspete.In timpul dineului, desfășurat intr-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie, primul secretar al Comitetului județean de partid, .președintele Consiliului popular județean și Ci Den-kuei, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C, Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R..P. Chineze, au toastat în sănătatea tovarășului Hua Kuo-fen,. și a ' tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru prietenia și solidaritatea dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez,, dintre popoarele român și chinez.
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Rugbiștii de la ȘtiințaDupă cum este cunoscut, ■echipa de rugbi Știința Petroșani s-a calificat. în turneul final al „Daciadei" pentru echipele de performanță. Obținînd două victorii concludente (22—13 cu reprezentativa județului Cluj și 20-—0 eu aceea a județului Constanța, formată
LUPTE

C.S.Ș. Petroșani pe locul treiEchipa de lupte libere a

Avancronică

în finala „Daciadei"pe scheletul campioanei naționale Farul), formația ■studenților din Petroșani s-a calificat în finală. Azi, la București, băieții noștri întâlnesc selecționata Capitalei, din tiare nu vor lipsi jucătorii de la Steaua, Dinamo și Grivița. Ee urăm 
succes !

locuri 3 și medaliile de bronz prin Mircea .Risipita categ. 57 kg și Vasile Plugar lifrCateg. 82 kg și un ioc IV prin Alexandru Capă- țînă la categ. 74 kg. Concu- rînd Ia juniori mici, Marin Sișu, categ. 65 kg și Muntean Nicuț categ. 87 kg s-au clasat pe locul VI.
C.S.Ș. Petroșani, Minerul Paroșeni — Jiul I juniori republicani, Minerul U- ricahi —- Minerul Aninoa- sa. ' '• întreceri la diferita discipline sportive dotate cu „Cupa 23 August" au loc duminică, începînd cu ora 9. Pe stadionul Jiul Petroșani se dispută întrecerile de cros, fotbal și t2- nis de cîmp. La Școala sportivă din Petroșani au loc partidele de tenis de

Știința Petroșani — Corvinul Hunedoara (1-1)Continuî.ndu-și meciurile de verificare in vederea noului campionat, divizionara C, Știința Petroșani, a avut joi, drept parteneră de întrecere echipa de categoria A Corvinul Hunedoara. Prima repriză s-a caracterizat printr-un joc dinamic, cu pase frumoase și multe ocazii de gol. De altfel, a fost și repriza cînd s-au înscris ambele goluri. Primii care au înscris au fost studenții, în minutul 22, prin Tismănaru, în urma u- nui frumos schimb de pase cu Guiea și Dumitrean. Studenții din Petroșani au mai avut cîteva ocazii favorabile de a majora scorul, dar le-au ratat prin „ Se- Ceanski, Velcotă și Guiea. Golul egalizator al hunedo- masă, iar pe arena de popice din Aninoăsa disputa celor ce lansează pe pistă bilele de-: ebonită.• Handbalul este prezent prin meciurile ultimei etape a campionatului județean, seria Valea Jiului, a- vînd caracter de turneu. De la ora 10, terenul Școlii generale nr. 4 din Vulcan găzduiește întrecerile dintre Utilajul Petroșani — Preparatorul Lupeni și Minerul Vulcan Utilajul. 
(C.D.) 

renilor a fost înscris în minutul 40 dintr-o lovitură liberă, mingea trasă puternic perforînd zidul plasat greșit de către gazde.Repriza a Tl-a a fost mai puțin animată, fără faze clare de gol.Cu toate scăderile acestei reprize, partida a plăcut. ea constituind un bun prilej de verificare a stadiului de pregătire al celor două formații.-
TENIS DE MASA

„Cupa eliberării"Comitetul orășenescU.T.C. Vulcan a organizat, în cinstea măreței sărbători de la 23 August, „Cupa eliberării" Ia tenis de rnasă. Întrecerile au avut loc la clubul S.S.H. din localitate, la care au participat tineri din unitățile economice ale orașului. Locul I a fost ocupat de uteciștii La- dislau'llieș și Marin Miki, cărora le-a revenit și trofeul. Locurile II și III au fos ocupate de cele două echipe ale S.S.H. formate din Constantin Spînu, Moldovan Mircea și, respectiv, Dan Baban — Teodor Gu- țui. întrecerile s-au bucurat de un mare succes 
(C.G.).

Manifestări peste hotare
consacrate lilei• La Combinatul petrochimic „Slovnăft".din Bratislava (R.S. Cehoslovacă) a avut loc o a- dunare festivă lâ care au participat muncitori, ingineri și tehnicieni de la această mare unitate economico-industrială, reprezentanți ai organelor regionale, orășenești și locale de partid.• Postul de radio al municipalității New York a transmis un program special dedicat sărbătorii naționale a României. Ambasadorul țării noas-Dejucarea unui complot antiguvernamental în Afganistan

KABUL 18 (Agerpres). Autoritățile afgane au dejucat un complot care viza răsturnarea actualului guvern al Afganistanului— a anunțat postul de radio Kabul reluat de agențiile France Presse, UPI și Reuter.Radio Kabul a precizat că au fost arestate mai multe persoane, între care

de 23 Augusttre la O.N.U., Ion Datcu, a vorbit despre semnificația zilei de 23 August, după care a fost transmis un program cuprinzînd muzică de compozitori români.• In departamentul CHER (Franța), îți cadrul unei tradiționale . sărbători desfășurate în locali- i tatea'Rezay, a fost organizată, o „Zi a prieteniei franeO-rpmâne",. In piața din centrul localității a fost dezvelită o placă me- morială pe care se află gravată stema României.

ministrul apărării, generalul Abdul Kadir, și șeful Statului Major al Forțelor armate, generalul Shapur. Portofoliul apărării a fost preluat de președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar al R.D. Afganistan, șeful statului, Nur Mohammed Ta- raki.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, »tr. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretarial), 4 24 64 țsecjiil. TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67

C.S.Ș. Petroșani, antrenată de Gheorghe Pop și Vă- sile Făgaș, a cucerit locul III în clasament la linala pe țară a „Daciadei" și a campionatului republican la juniori mari. La individual, juniori mari, luptătorii petroșăneții au cucerit 2
• Duminică, ora 11, se inaugurează sezonul com- petițional de fotbal prin intrarea în populara întrecere dotată cu „Cupa României* * a divizionarelor C. In valea Jiului au loc meciurile Știința Petroșani — Minerul Lupeni, Minerul Vulcan — Laminorul Hunedoara. Tot duminică, ora 10, au loc partidele din e- tapa a III-a a „Cupei de vară" a municipiului dintre Preparatorul Petrila —

care.au

