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Indicațiile secretarului general al partidului, 
tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU

Programul nostru de muncă
în întîmpinarea 

marii sărbători a eliberării
Trei sectoare ale minei Petrila

Cu planul pe 8 luni îndeplinit
La I.M. Petrila, unde de la începutul 

anului se înregistrează substanțiale 
plusuri de extracție, mai multe colective 
ale sectoarelor au îndeplinit sarcinile la 
producția fizică de cărbune și la investi
ții pe primele opt luni ale anului.

Pe Ioc de frunte se află un binecu
noscut colectiv de muncă, cel al secto
rului IV, cu Un plus de peste 19 000 tone 
de cărbune realizat de la începutul a- 
nului.

Un alt colectiv, cel al sectorului III. 
a atfns, de asemenea, nivelul planificat 
al producției de cărbune pentru primele 
opt luni, extrăgînd suplimentar aproape 
7 000 tone de cărbune.

Prin valoarea lucrărilor miniere de 
deschidere și de montaj a utilajelor re
alizate peste prevederi și sectorul de in
vestiții și-a îndeplinit planul pe primele 
opt luni ale anului.

Rezultate însemnate la Fabrica 
de confecții

Colectivul Fabricii de confecții din 
Vulcan, unitate nouă a industriei ușoa
re din Valea Jiului, construită la indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-a aliniat alături de celelalte unități 
în întrecerea socialistă desfășurată în 
cinstea zilei de 23 August și a celui 
de al XII-Iea Congres al partidului.

In preajma marii sărbători naționa
le a poporului român rezultate remarca
bile consemnează în activitatea lor și 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de la, 
această unitate. Astfel, de la intrarea în 
funcțiune a fabricii valoarea producției 
globale depășește suma de 2 500 000 lei, 
iar numărul articolelor ieșite din mîini- 
le harnicelor textiliste însumează, nu
mai de la 1 august, peste 25 000 artico
le. Este un succes deosebit al acestui tî- 
năr colectiv, care într-un timn relativ 
scurt, a reușit să obțină rezultate re

marcabile. (Alexandru Tătar).

Ritm jlert pe șantierul Fabricii de mobilă din Petrila

0 nouă capacitate de producție va intra 
curind in probe tehnologice

Fabrica de mobilă Pe
trila este al treilea obiec
tiv, primele două fiind 
Fabrica de tricotaje Petro
șani și Întreprinderea de 
confecții Vulcan, cuprins 
în programul suplimentar 
de investiții din Valea Jiu
lui, care urmează să intre 

P'-Jn aceste zile în probe 
tehnologice. Acest obiectiv 
de o deosebită însemnă
tate în traducerea în fapte 
â prevederilor actualului 
cincinal, precum și a cin
cinalului 1981—1985, este 
linul din obiectivele cons
truite în municipiul nos
tru la indicația secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Cu prilejul vizitei de lu
cru din toamna anului 
1977. Semnificativ este 
faptul că pe lingă spori

în clișeu șeful echipei de zidari Petru Munteanu, zidarii loan Ceaușii și Magda Nagy împreună cu
maistrul Francisc Filipescu urmăresc execuția' lucrărilor la noul ’ bioc din straîla Horea — Petroșani,

rea potențialului economic, 
noua capacitate de produc
ție va asigura un însem
nat număr de locuri de 
muncă pentru fiicele și so
țiile minerilor din Valea 
Jiului.

Acționînd pentru pune
rea grabnică în func
țiune a fabricii, 
constructorii de la T.C.I. 
Timișoara și-au intensifi
cat, chiar de la început, e- 
forturile în vederea acce
lerării ritmului lucrărilor. 
Astfel, deși începută cu 
numai un an în urmă, 
construcția se află în pre
zent în fază de finisare'. 
Stadiul avansat al lucrări
lor demonstrează interesul 
pe care l-a .manifestat 
constructorul în organiza
rea lucrului pe șantier, în 
asigurarea cu ' materiale 

necesare a formațiilor de 
lucru și în scurtarea ter
menului de realizare a o- 
biectivului. Ceea ce merită 
a fi consemnat este faptul 
că, odată cu realizarea noii 
capacități de producție, 
s-au calificat în diferite 
centre din țară (Turnu Se
verin, Cluj-Napoca, Blaj, 
Cîmpeni) și o <-parte din 
personalul muncitor care 
va "lucra aici.

In prezent, întreaga for
ță de muncă a șantierului 
este concentrată asupra 
definitivării lucrărilor la 
atelierul de pre
lucrări mecanice unde 
se toarnă șapa de beton. 
La atelierul de croire, pre
sare și montaj, precum și

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat laureaților și participanților 
la a ll-a ediție a Festivalului Național 

„Cîntarea României"
alistă, pe baza politicii partidului, în rit 
dicarea nivelului de cultură al maselor 
populare, în asigurarea accesului neîngră
dit al celor ce muncesc la minunatele 
comori ale artei și culturii, în îmbogăți
rea și amplificarea continuă, a vieții spi
rituale a întregului popor.

Festivalul a reliefat roadele impresi
onante ale activității generale desfășurate 
de partidul și statul nostru pentru for
marea conștiinței socialiste a maselor, 
pentru educarea lor în spiritul idealuri
lor socialismului, al. concepției revoluțio
nare despre lume și viață r- njateriâliș- 
mul dialectic și istoric — pentru formarea 
omului nou, constructor conștient al o- 
rînduirii socialiste și comuniste.

Cu prilejul prezentării spectacolului 
de gală și deschiderii expoziției laureați
lor celei de-a Il-a ediții a Festivalului 
„Cîntarea României", îmi face o deosebi
tă plăcere ca, în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și în npmele meu 
personal, să adresez cele mai' calde feli
citări tuturor celor distinși în această 
mare competiție națională, milioanelor 
de oameni ai muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități —> care 
și-au adus contribuția la succesul acestei 
vaste mișcări cultural-educative socialiste 
din patria noastră.

Desfășurată timp de doi ani în întrea
ga țară, a doua ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României" a dovedit, o- 
dată in plus, rezultatele remarcabile do- 
bîndite de orinduirea noastră nouă, soci

Primirea de către tovarășul Alicolae Ceausescu> >

a membrilor conducerii uniunilor de creație
- -»

Tovar șui Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa ; Elena 
Ceaușescu au primit dumi
nică dimineața pe mem
brii conducerii Uniunii 
scriitorilor, a Uniunii ar

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit delegațiile Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, Consiliului Național 

al Agriculturii, Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

în cursul după-amiezii de 
luni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit suc
cesiv delegațiile Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, Consiliului Național 
al Agriculturii și Consiliu
lui Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, to
varășii Gheorghe Buruc, e- 
rou al Muncii Socialiste, 
șef de echipă la întreprin
derea „23 August" din Ca
pitală, Marin Nedea, pre
ședintele C.A.P. Purani, di
rectorul S.M.A. Purani, ju
dețul Teleorman și Valeriu 
Ceoceonică, vicepreședinte 
al Consiliului național pen- 

■ tru Știință și Tehnologie, 
au transmis cu prilejul zi
lei de 23 August — a 35-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și naționa- 

' lă antifascistă și anțiimpe- 
rialistă, în numele Consi

tiștilor plastici și a Uniu
nii compozitorilor.

La primire au participat 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Cu acest prilej, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost înmînate în 
semn de cald și profund 

liului Național al Oameni
lor Muncii, al clasei mun
citoare, al Consiliului Na
țional al Agriculturii, al 
tuturor oamenilor muncii 
de pe ogoare, al Consiliu
lui Național pentru Ști
ință și Tehnologie, al lu
crătorilor din domeniul 
științei, cele mai calde fe
licitări, însoțite de vie 
recunoștință pentru abne
gația, devotamentul și pa
siunea revoluționară cu 
care sprijină interesele vi
tale ale României Socia
liste, ale întregului popor, 
cauza păcii și înțelegerii 
între popoare.

Entuziastă aprobare 
față de politica partidului 

, și statului nostru
împreună cu întregul 

nostru popor, oamenii 
muncii din Valea Jiului, 
continuă să-și exprime 
prin telegrame adresate to
varășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, satisfac
ția deplină și aprobarea u- 
nanimă față de rodnicele 
rezultate ale vizitei între
prinsă în Siria și Turcia.

„Nouă minerilor, tuturor 
oamenilor muncii — se 
menționează în telegramele 
adresate de colectivele 
I.M. Petrila și I.M. Paro- 
șeni — ni s-a întipărit 
profund în inimă bucuria 
degajată de acel moment, 
cu. semnificații istorice, al 
vizitei, în care ați inau
gurat pe pămîntul stră
vechi ai Siriei prietene gi
gantica rafinărie de la 
Banias — elocvent simbol 
a ceea ce pot înfăptui, prin 
cooperare, două țări libe
re — realizată prin mun

(Continuare în pag. a 4-a)

omagiu cite un exemplar 
al volumului „Izvoare ne-, 
secate", pe care poeții 
României socialiste le-au 
dedicat marii sărbători a 
poporului nostru — a 35-a 
aniversare a eliberării pa-

(Continuare în pag. a 4-a)

Urîndu-i tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ani 
mulți de viață, sănătate și 
putere de muncă, vorbito
rii au arătat că oamenii 
muncii pe care îi reprezintă 
— români, maghiari, ger
mani și de alte naționali
tăți — se angajează ferm 
să muncească fără preget 
pentru înfăptuirea obiecti
velor acestui cincinal pre
cum și hotărîrile ce vor fi 
adoptate de Congresul al 
XII-Iea al P.C.R.

La primiri a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. x

ca înfrățită a constructori
lor și specialștilor români 
și sirieni.

Dînd expresie deplinei a- 
deziuni față de rodnicele 
rezultate ale vizitei dum
neavoastră în Siria, satis
facției nemărginite că prin 
această nouă și strălucită 
misiune de prietenie, pace 
și colaborare a crescut și 
mai mult prestigiul Româ
niei socialiste în lume, noi 
minerii, toți oamenii mun
cii vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un e- 
fort la locurile noastre de 
producție, făcînd totul pen
tru a sprijini înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor 
politicii interne și externe 
a partidului și statului 
nostru — politică al cărei 
cutezător și înțelept arhi
tect sînteți dumneavoastră, 
tovarășe secretar general.

(Continuare in pag. a 2-a)
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„Cupa României" Marginalii

„Specialiștii“ cupei, 
de nerecunoscut...

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— MINERUL LUPENI 
•—6 (0—2). Cea de a 
doua etapă a competiției 
k.o. din țara noastră a pus 
față in față două divizio
nare C din Valea Jiului 
ți anume Știința Petro
șani ți Minerul Lupeni. Se 
știe că Știința a obținut 
de cițiva ani încoace re
zultate bune în această 
competiție ajungind pînă 
fn fazele superioare. Insă, 
in meciul disputat simbă- 
tă, 10 august a.c_ pe tere
nul propriu, studenții au 
fost de nerecunoscut fiind 
surclasați pur și simplu 
de oaspeți. Minerul a con
trolat jocul cu autoritate 
din primul și pînă în ulti
mul minut cu gindul să-i 
entuziasmeze nu numai pe 
cei 10—15 adevărați su
porteri care i-au însoțit, ci 
și pe spectatorii localnici. 
De altfel scorul final de 
6—0 scutește de alte co-

Breviar

men tarii. ; Au înscris Leea 
(min. 2), Voicu (min. 15). 
Burdangiu (min.
man din 11 m 
Popa (min. 
(min. 88).

O ultimă 
observă în 
din Lupeni 
recomandat — 
strădaniile evidente în in
tenția de a reveni în eșa
lonul secund. Rezultatele 
din jocurile de pregătire 
stau mărturie în acest 
sens. Ne întrebăm însă ce 
se întîmplă cu studenții 
care nu ne amintim să mai 
fi pierdut la asemenea 
scor nici în deplasare...

In final o întrebare : da
că într-o deplasare de 20 
km Minerul Lupeni a fost 
însoțită doar de 10—15 su
porteri, ne întrebăm firesc 
cîți vor merge la Craiova 
sau Drobeta Turnu Seve
rin. Și-or fi pierdut sus
ținătorii Minerului ■„statu
tul11 de cei mai fideli su
porteri din județ ?

Alexandru TATAR

Ho-

82)

48),
(min. 78), 

și Boloș

constatare : se 
jocul echipei 
un suflu nou 
de altfel de

Lecturînd 
primelor două 
lucru c cert : 
le trei promovate în prima 
divizie a țării n-au venit 
să se plimbe doar un an 
fotbalistic prin orașele cu 
echipă în primul eșalon. 
De această dată, surpriza -! 
etapei a constituit-o. fără ■ 
îndoială, „U“ Cluj-Napoca, ; 
„victimă" sigură la Bucu
rești în fața Sportului stu 
dențesc. Dar n-a fost de
loc așa. Studenții clujeni 
au marcat destul de repe
de unicul gol al meciului, 
iar apoi au apărat „cu 
ghiarele și cu dinții" fra
gilul avantaj, reușind să 
se întoarcă la Cluj cu în
că două puncte prețioase 
ceea ce le-a permis să șe 
instaleze în fruntea clasa
mentului, la egalitate 
puncte cu 
echipei Jiul, 
mișo-ir .

La drept 
ne-am prea
ne întoarcem 
din orașul de pe Bega, dar 
în inimile noastre de „mi
crobiști" am sperat, to
tuși, într-un rezultat de 
egalitate. N-a fost să' fie 
ața. Gazdele au înscris în

rezultatele 
etape, un 
două din ce-

de
. învingătoarea 

’’olițe! mica Ti-

vorbind, nu 
făcut iluzii, să 

învingători

s-au 
re- 
Pe-

In etapa a IV-a a „Cu
pei 23. August", la fotbal, 
sportivi legitimați, 
obținut următoarele 
zultate : Preparatorul
trila — Știința Petroșani 

■2—4, Minerul Aninoasa — 
Parîngul Lonea 2—0, Mi
nerul Paroșeni — Minerul 
Vulcan 1—0. In urma a- 
cestor rezultate, primul loc 
este ocupat de echipa Mi
nerul Vulcan cu 6 puncte, 
golaveraj 10—6, secondată 
de Minerul Aninoasa cu 
același număr de puncte, 
golaveraj 9—6. Miercuri, 
22 august, ora 17, are Ioc 
ultima etapă. Se întilnesc 
Minerul Vulcan — Știința 
Petroșani, Parîngul Lonea 
— Minerul Paroșeni și 
Preparatorul Petrila — 
Minerul Aninoasa. In ca
drul aceleiași competiții 
rezervată sportivilor-nele
gitimați, I.U.M.P. a învins 
I.C.M.M. cu scorul de 9—4.

★
Finala „Cupei U.G.S.R." 

la popice juniori și junioa
re, individual, a atras la 
startul întrecerilor pe frun
tașii etapelor de zonă. Mu
nicipiul nostru a fost pre
zent la competiție prin 
Maria Mikhnic de la „Vîs- 
coza" Lupeni care cu cele 
389 popice doborîte din 
lansarea a 100 bile mixte, 
s-a clasat pe locul IV. La 
băieți, Costică Dobrieă de 
la Parîngul Lonea a ocu
pat locul V cu 791 p.d. din 
200 bile mixte.

Divizia A
REZULTATE TEHNICE : Gloria

Tirgoviște 0—2 ; Universitatea Craiova
4—2; S.C. Bacău — F‘ " " ________

Viitorul Scornicești 2—0 ; Olimpia Satu Mare —
Steaua 1—2 ; F.C. Baia Mare — F.C.M. Galați 7—1 ;

,U-‘ Cluj-Napoca 0—1 ; Chimia
Ti-

Buzău — C.S.
— F.C. Argeș

Dinamo 1—0; Politehnica Iași

Sportul studențesc — „1 , _
Rm. Vîlcea — A.S.A. Tg. Mureș 1—3 ; 
mișoara — Jiul Petroșani 2—0.

PolUehnica

CLASAMENTUL
1—2 „U“ Cluj Napoca 2 2 0 0 4—0 4
1—2 Politehnica Timișoara 2 2 0 0 • 5—1 4
3—4 Steaua 2 2 0 0 4—1 4
3—4 A.S.A. Tg. Mureș 2 2 0 0 4—1 4
5—6 Universitatea Craiova 2 1 1 0 5—3 . 3
5—6 C.S. Tirgoviște 2 1 1 0 3—1 3
7—8 F.C. Baia Mare 2 1 0 1 7—3 2
7—8 Viitorul Scornicești 2 1 0 1 6—2 2
9—10 Dinamo București 2 1 0 1 2—1 9
9—10 Politehnica Iași 2 1 0 1 2—1 * 2
11—12 F.C. Argeș 2 1 0 1 4—4 2
11—12 Sportul stud. 2 1 0 1 1—1 2
13 S.C. Bacău 2 1 0 1 1—3 2
14 JIUL Petroșani 2 0 0 2 0—3 0
15—16 Gloria Buzău 2 0 0 2 0—1 0
15—16 Chimia Rm. Vîlcea 2 0 0 2 1—5 0
17 Olimpia Satu Mare 2 .0 0 2 1—8 0
18 F.C.M. Galați 2 0 0 2 2—10 0

ETAPA VIITOARE : F.C. Argeș - A.S.A. Tg-
Politehnica Iași ; GloriaMureș ; „U“. Cluj Napoca

Buzău — Chimia Rm. Vîlcea ; Dinamo — Sportul stu
dențesc ; Politehnica Timișoara — Universitatea Cra
iova ; Viitorul Scornicești — C.S. Tirgoviște ; Steaua 
— Jiul Petroșani; F.C.M. Galați — Olimpia Satu Ma
re; S.C.i Baeău — F.C. Baia Mare.

Entuziastă aprobare
(Urmare din pag. I)

Vom munci fără preget 
pentru transpunerea în 
viață a prețioaselor indi
cații și îndemnuri pe ca
re ni le-ați dat cu prilejul 
recentei vizite de lucru e- 
fectuată în Valea Jiului11.

„In perioada oare s-a 
scurs de la începutul anu
lui, oamenii muncii din 
întreprinderea noastră au 
realizat peste 4000 tone u- 
tilaje miniere, depășind 
ritmic sarcinile de plan 
— se arată în telegrama 
I.U.M. Petroșani. Astfel, 
producția netă a fost rea
lizată în cele 7 luni ale 
anului în proporție de 102 
la sută, producția marfă 
a fost depășită cu 2,1 la 
sută, iar productivitatea 
muncii cu 1,7 la sută. Toa
te aceste realizări sînt ro
dul unei intense munci 
politice desfășurată de or
ganizația noastră de par

tid. Faptul că putem ra
porta aceste realizări con
ducerii superioare de par
tid și de stat, dumnea
voastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceausescu, consti
tuie pentru noi, construc
torii de utilaj minier un 
prilej de mîndrie și satis
facție. Sîntem ferm hotă- 
rîți să ne amplificăm și în 
continuare eforturile pen
tru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, pentru 
îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute în Documentele 
celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, . a sarcinilor 
pe care pi le-ați trasat cu 
prilejul recentei : vizite de 
lucru pe care ați efectuat o 
în întreprinderea noastră, 
privind mecanizarea grab
nică a lucrărilor din sub
teran și trecerea la pro
ducția de serie a utilaje
lor". ' A

„Acum, în preajma ,marii 
sărbători a poporului nos

tru — se arată în telegra
ma adresată de întreprin
derea- de tricotaje Petro
șani — sărbătoarea elibe
rării, a apropiatului Con
gres ai XII-lea al partidu
lui, colectivul nostru este 
puternic angajat în muncă 
pentru a consolida rezulta
tele obținute pînă acum, 
să adauge celor 5000 de 
bucăți tricotaje realizate 
peste plan, alte bunuri ca
re să răspundă tuturor e- 
xigențelor de calitate ale 
cumpărătorilor.

Ne exprimăm și cu a- 
cest prilej respectul, stima 
și recunoștința .. deosebită 
pe care vi le purtăm, mult 
stimate tovarășe secretar 
general, exemplu strălucit 
de slujire fără margini a 
partidului și poporului, 
mesager neobosit, al senti
mentelor noastre fierbinți 
de colaborare, prietenie și 
pace între popoare".

prima repriză două goluri 
apoi s-au relaxat. Al doi
lea gol, autor Dembrovski 
l-a făcut pe acesta să în
scrie cel de-al 100-lea 
punct al său de eînd joa
că în divizia A. Evident, 
cele două infringe™. faptul . 
că am primit trei goluri 
fără să marcăm nici unul, 
ne 
că vineri, 24 august, 
așteaptă un meci greu 
Capitală cu Steaua, 
sperăm însă că echipa

îngrijorează, mai ales 
ne 
în 
Să 
va 

ji'ica la adevăratul ei po
tențial iar „gheața" va fi 
spartă.

Victorii scontate au ob
ținut F.C. Baia Măre, Stea
ua și Universitatea Craio
va în dauna echipelor 
F.C.M. Galați, Olimpia' Sa
tu. Mare și F.C. Argeș. 
Impresionează însă ca 
scor victoria băieților lui 
Mateianu în fața celor ai 
Iui Titi Teășcă. Surprinză
toare victoriile în deplasa
re ale formațiilor C.S. Tîr- 
goviște și A.S.A. Tg. Mu-' 
reș în fața Gloriei Buzău 
și, respectiv, Chimiei Rm. 
Vîlcea. La echipa din ora
șul de pe Mureș se simte, 
se pare, suflul nou, adus 
de antrenorul Francisc Za- 
voda, aflat de curînd la 
„timona" formației. Viito
rul Scornicești n-a mai 
reușit surpriza din prima 
etapă, întoreîndu-se fără 
puncte și cu două goluri 
din „dulcele tîrg al Ieși- 
lor". Nici Dinamo n-a re
zistat iureșului tinerei 
chipe din Bacău care a 
obținut victoria la limită 
dar oricum, tot victorie 
înseamnă. (D. CRIȘAN)

e-

Rugbi

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 7—4 (3—4).
Keînțîlnirea cu rugbiul nu 
a oferit prea multe satis
facții suporterilor din Va
lea Jiului. Știința Petro
șani, fără Stoica Enciu în 
formație, dar mai ales fă
ră... inspirație,' a trecut 
prin multe emoții pînă la 
obținerea victoriei în fața 
unei Universități Timișoa
ra care, Ia rîndul ei, este 
departe de ‘valoarea anilor 

: trecuți. '
Nu se poate spune că 

duminică elevii antrenoru
lui Titi lonescu nu au lup
tat pentru victorie. Dimpo
trivă, risipa de energie a 
fost uriașă, solicitată de 
altfel și de terenul alune
cos. Am consemnat și cî- 
teva reușite tentative ■ de 
șarjare înspre buturile bă
nățenilor, stopate în ulli-

cu arcasui Vasiie Tămas
puncte. La individual, cel 
mai bun Ioc (III și me
dalia de bronz) a fost o- 
eupat de Aurel Urițescu 
cu 2414 puncte, la numai 
două puncte diferență de1 
locul II.

— Sînt rezultate pe 
măsura trio-ului eu care 
ați participat la întrece
re ?
; — Nu chiar pe măsu

ra valorii noastre. Eu 
n-am ’ fost într-o formă 
sportivă prea bună “ și 
m-am clasat doar pe lo
cul IV cu 2337 de punc- 

a 
ocupat numai locul 10. 

La aceasta se adaugă ar
curile și săgețile de ca
litate inferioară, în com
parație cu alte formații, 
pe care noi le avem în 
dotare. Credem însă că 
problema se va rezolva 
în curînd deoarece ma
terialele respective se 
ver fabrica la Reghin.

— Ce obiective de vi
itor aveți ?

— Ne pregătim cu mul
tă seriozitate și ambiție 
pentru concursul din 1— 
5 septembrie dotat cu 
„Cupa minerul" la care 
vor participa pe lîngă ar
cași din Satu Mare, Tîr- 
gu Mureș, București, Iași 
și Aninoasa și reprezen
tanți ai acestui sport din 
Republica Populară Po
lonă, Apoi, între 5—9 
septembrie va avea loc 
campionatul R.S.R. ju
niori I și II. Ambele con
cursuri vor avea loc pe 
poligonul de tir cu arcul 
din Aninoasa. (CD.)

Pe antrenorul
din Aninoasa și
nentul formației respec
tive de seniori,
Tămaș l-am întîlnit

arcașilor 
compo-

Vasile 
la 

C.M.E-FiS. Petroșani, du
pă ce s-a reîntors de la 
campionatele republica
ne individual pe echipe, 
ce au avut loc între 5—9 
august la București.

— Cum a fost con
cursul de Ia București, to
varășe Tămaș ?

— Greu și cu emoții; 
La concursul care a avut 
loc pe poligonul de tir cu 
arcul de lingă lacul He
răstrău au participat 21 
de arcași la seniori -și 14 
la senioare. Atît pe echi - 
pe cît și la individual 

întrecut cei mai 
arcași din țara noas- 
Au fost prezenți ar- 
din Satu Mare, Tîr- 
Mureș, București, 

și noi cei din Ani- 
Echipa noastră a

s-au 
bum 
trâ. 
cași 
gu 
lași 
noasa. ] 
fost formată, din Aurel 
Urițescu, Petrică Feier și 
subsemnatul .

— Probele de concurs 
și rezultatele ?

—' Dublu FITA deci de 
2 ori 90—70—50 și 30 me
tri. Cîștigătorii s-au de
partajat atît la indivi
dual cît și pe echipe în 
urma adiționării punc
telor după efectuarea ce
lor 8 trageri, două pen
tru fiecare distanță, 
echipe ne-am clasat 
locul al II-lea, deci 
cucerit medalia de 

’gint cu 6756 puncte, 
urma 
re, care

Pe 
pe 

am 
ar
in 

Voinței Satu Ma-
a realizat 6971

te, iar Petrică Feier

Victorh la limită
A»’

mă instanță de o apărare 
nu prea ordonată dar deo
sebit de aspră. Au fost ne
cesare mai mult de 65 de 
minute pentru a înregistra 
prima încercare a gazdelor 
pe terenul din... Petroșani 
(autor Vieru) încercare ca
re a consfințit în cele din 
urmă victoria. După ' des
chiderea rapidă a scorului 
(min. 6) de către Nedelcu 
— tran'sformerul unei ' lo
vituri de pedeapsă — jo
cul a lăsat să se întrevadă 
succesul facil al cincispre- 
zecelui studenților minieri, 
dar o copilărească greșea
lă a fundașului Tudose a 
permis timișorenilor relua- 

’ reă conducerii i încercare 
Ioniță (min. 15). Au urmat 
prelungite perioade de joc a7on‘dus“bîne
confuz în care balonul era 
aruncat cu insistență în 
tușă, oaspeții încercînd

astfel fragmentarea ofen
sivei adversarului, mizind 
adeseori pe repetate tra
geri de timp, specifice.- 
fotbalului. Minute grele 
pentru spectatori, curmate 
în cele din urmă de faza 
din min. 66. Ar fi greșit 
să apreciem valoarea cinci- 
sprezecelui nostru în 
funcție de prestația de du

minică. Orteleean, Ion Aurel,
Budică și colegii lor mai 
tineri vor avea prilejul e- 
talării realelor potențe o-" 
fensive chiar la sfîrșitul a- 
oestei săptămîni, în com
pania formației C.F.R. Bra
șov.

Arbitrul Paul Soare

NievlM LOVONȚ

O nouă capacitate de producție
(Urmare dm pag. 1)

la atelierul de finisaj, se 
fac ultimele retușuri. U- 
tilajele, instalația electri
că, aerotermele sînt mon
tate. Și dată tot este, vor
ba de utilaje, merită a fi 
amintit și sprijinul efectiv 
acordat constructorului de 
beneficiar în montarea uti
lajelor, în realizarea ra
cordurilor la diferite ins
talații și canalizări. Dota
rea tehnică modernă, am
plasarea judicioasă a uti
lajelor creează condiții’ fa
vorabile la uncie grupe de 
mașini, a polideservirii, a- 
tingerii unor cote supe
rioare ale prodiictivității 
muncii. Productivitatea 
muncii va ajunge la 220 000 
lei anual pe fiecare om al 
muncii. Prin natura cons
trucției, noua capacitate 
de producție, este dotată cu 
luminatoare' speciale pen
tru o cît mai bună folosi

re a luminii naturale. Pe 
de altă parte, au fost lua
te din timp măsuri tehni
ce și organizatorice care 
să conducă la folosirea «ît 
mai judicioasă a,materia
lelor, energiei și combusti
bilului, sarcină centrală 

•prevăzută în documente 
le celui de-al XII-lea Con
gres al partidului.

Desigur, ritmul alert de 
lucru al constructorului,' 
pentru scurtarea termenu
lui de execuție, sprijinul 
substanțial acordat de be
neficiar vor- asigura înce
perea, la 1 septembrie 1979- 
a probelor tehnologice. Din 
discuția purtată cu tova-7 
rășul Cornel Marcu, direc
torul fabricii, am reținut 
capacitatea de mobilizare 
a celui mai tînăr colectiv 
de rnuneă din Vale, a celui 
de la Fabrica de mobilă 
Petrila, care se pregătește 
intens pentru începerea 
probelor tehnologice, pen

tru încadrarea în termenul 
planificat, necesar rodării 
utilajelor. „Sîntem pregă
tiți, ne mărturisea interlo
cutorul, ca imediat după 
terminarea probelor tehno
logice să intrăm în pro
ducția de serie. Vom în
cepe producția cu o came
ră combinată tip „Suzi", 
după care vor intra în fa
bricație alte șapte tipuri 
de garnituri de mobilă, din 
care amintesc „Mureșul", 
„Deva", „Saturn" etc. Preo
cupările noastre actuale 
aînt îndreptate spre- orga
nizarea lucrului, în așa 
manieră îneît să putem 
realiza lunar sarcinile pla
nificate, adică peste 1000 
garnituri de mobilă.

Colectivul fabricii noas
tre este hotărît să .depună 
eforturi susținute ' pentru 
a întîmpina Congresul al 
XII-lea al partidului cu 
rezultate deosebite" în 
muncă".
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Valea Jiului, la dimensiunile anului 35 al eliberării

Pretutindeni, de la o zi 
la alta, localitățile țării 
noastre își schimbă fața, 
se dezvoltă, apar tot mai 
frumoase. Firesc, acest 
ritm se face simțit și în 
orașele Văii Jiului, ora
șe în care trăiesc și mun
cesc mii de mineri, cons
tructori, forestieri — o- 
rașe ale muncii și dezvol
tării.

Unul dintre acestea es
te Uricaniul, cel mai tî- 
năr oraș al Văii Jiului. 
Certificatul lui de naște
re a fost semnat in 1956. 

. Spunind Uricani, nu 
ne gindim neapărat la 
cel mai tînăr oraș al 
Văii. Avem în vedere că 
mina — în jurul căreia 
gravitează ponderea acti
vității economice din lo
calitate — obține un loc 
de frunte între suratele

și înfăptuiesc pentru viitor
sale din bazin. De ase
menea, că de aici, din cea 
mai ; vestică așezare ur
bană, din apropierea iz
voarelor Jiului, pleacă 
zilnic mii de metri cubi 
de lemn ce se exploatea
ză în parchetele forestie
re din împrejurimi, sau 
că aici se alocă impor
tante sume pentru inves-, 
tiții. Despre toate acestea 
ne-a vorbit tovarășul 
Wilhelm Neag, primarul 
orașului, care a ținut, să 
menționeze că o cinste 
pentru oraș este aceea 
de a-și fi realizat ritmic 
sarcinile de plan pe pri
mele șapte luni alea
nului. La baza acestor 
realizări a stat în primul 
rînd mecanizarea lucră
rilor miniere. In ianua
rie. acest an, ponderea 
producției extrasă meca

nizat era de 10 la sută, 
în iulie de 45 la sută, 
pentru ca pînă la sfîrși- 
tul anului să ajungă la 
70 la sută prin introdu
cerea a încă două com
plexe mecanizate.

Evident, contribuția de 
bază a fost adusă de mi
neri, dar și constructorii 
ca și forestierii au avut 
meritele lor. De aseme
nea, țăranii care au pre
dat statului însemnate 
cantități de produse a- 
groalimentare, ca de alt
fel și lucrătorii din co
merț, ale căror preocu
pări pentru practicarea 
unui comerț civilizat s-au 
reflectat tot mai mult în 
desfacerea unui impor
tant volum de marfă, mai 
ales că Uricaniul este și 
o zonă turistică mult 
căutată.

URICANI
ÎNTRE PREZENT Șl VIITOR (

Orașul crește odată cu minaREALIZĂRI DIN
AMU SOCIALISMULUI
• Producția globală a 

unei zile se ridică la 1 
milion lei • La această 
producție mina contribu
ie zilnic tu peste’ 2400 
tone de cărbune • Po
tențialul economie al o- 
rașului va spori în acest 
an prin punerea în func
țiune a preparației de 
cuarț • 1641 de familii 
locuiesc în apartamente 
confortabile, durate în 
ultimii ani • Fondul lo
cativ va crește conside
rabil în anii următori • 
Numai în acest an volu
mul investițiilor din fon
dul statului va fi de pes
te 93 milioane lei, iar din 
contribuția bănească de 
600 000 • Pînă în Pre
zent locuitorii orașului 
au predat statului 251 
bovine, 49 porcine, 177 
hl lapte, 7800 kg lînă • 
Copiii orașului învață în 
patru grădinițe și trei 
școli generale • Alături 
de obiectivele industria
le de amploare ce se 
construiesc în Uricani — 
preparați» de cuarț și lu
crările de investiții afe
rente extinderii capacită

ții de producție de căr
bune a minei — în oraș 
se află în lucru o seric 
de obiective soeial-cul- 
turale. și edilitar-gospodă
rești : un internat cu 216 
locuri și o cantină care 
asigură servirea mesei 
de către 100 de copii, în- 
tr-o serie, un cinemato
graf cu 350 locuri • In 
curind va începe cons
trucția unui nou complex 
comercial, obiectiv cu
prins în amplul program 
de modernizare a rețelei 
comerciale, inițiat de se
cretarul general al parti
dului, pentru Valea Jiu
lui, obiectiv admis re
cent ia finanțare • Tu
riștii care preferă aceas
tă zonă pitorească au 
multiple posibilități de 
cazare ia motelul Valea 
de Pești, unitate repre
zentativă pentru : întreg 
municipiul și cabanele 
Bata și. Cîmpu lui Neag. 
♦ Din acest an oamerni 
muncii și vor putea pe
trece timpul liber la noua 
bază de agrement (de 
peste Jiu) din cartierul 
Bucura.

In Uricani, practic, a- 
proape întreaga activitate 
graviteză în jurul minei, 
ceasta realizare a anilor 
socialismului. Din anii ’47 
— ’48 cînd au început lu
crările la noua mină, U- 
ricaniul a făcut primii 
pași spre devenirea sa ca 
urbe de sine stătătoare. 
Verticalele orașului au țîș- 
nit pur și simplu din sub
teranele minei. Construc
torii care au venit, Ia 
scurt timp, au bătut primul 
țăruș, iar în anul 1953 a 
fost predat primul bloc de 
locuințe. De atunci s-au ridi
cat aici 65 de blocuri, tota- 
lizînd 1641 de apartamen
te confortabile. Pe măsură

Valoarea aurului verde
Alături de Cărbune, la po

tențialul economic al ora
șului Uricani contribuie și 
o altă bogăție a acestui 
pămînt — lemnul. Munții 
care înconjoară această a-

Tinerețea orașului Uri
cani este întregită de 
peisajul urbanistic, care 
se înnoiește de la an 
la an, cu tot mai multe 
blocuri. Noul cartier 
Bucura, în care locuiesc 
mii de mineri, reflectă 
gradul. înalt al standar
dului de viață al oame
nilor muncii. 

ce numărul tonelor de căr
bune extrase din subteran 
creștea, orașul se ridica tot 
mai mult.

Astăzi, cînd mina Uri
cani dă peste 800 000 tone 
de cărbune anual grație 
politicii înțelepte a parti
dului și statului nostru, 
grijii pe care „Minerul de 
onoare", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o poartă mine
rilor, oamenilor acestor 
străvechi meleaguri se 
poate spune că localitatea 
de la extremitatea vestică 
a Văii Jiului a devenit un 
oraș înfloritor, în care mi
nerii, toți locuitorii săi 
se bucură de cele mai bu
ne condiții de muncă și 
viață.

șezare, cîr.dva locuită 
doar de oieri, dispun de o 
inestimabilă rezervă de 
lemn pentru economia na
țională. Dealtfel, aici își 
desfășoară activitatea o 
coloană a U.M.T.C.F.. Oa
menii eu mașinile acestei 
unități pot fi văzuți zilnic 
transportînd sute de mii 
de metri cubi de lemn, 
scos din 29 guri de ex
ploatare dispuse pe ambii 
versanti ai munților, pe o 
rază de 52 km. Despre fap
tele de muncă ale forestie
rilor vorbesc numeroasele 
diplome obținute în între
cerea .socialistă de ivrst 
harnic colectiv.

Comerțul din orașul 
Uricani se află într-o 
continuă dezvoltare și 
modernizare. In cartierul 
Bucura, la parterele im
punătoarelor blocuri, s-au 
deschis noi și frumoase 
magazine. La ora actuală 
rețeaua comercială a lo
calității dispune de un 
spațiu de peste 3500 mp. 
în această suprafață co
mercială se desfac anual 
mărfuri în valoare de

; Casa de cultură din i 
■ orașul Uricani este locul ■ 
i unde minerii, construe- j 
; torii, forestierii, locuito- : 
! rii orașului se întîlnesc I 
î în timpul liber la dife- î 
; rite spectacole de film, i 
; teatru, muzică populară ; 
î și ușoară. Tot aici func- i 
: ționează și biblioteca o- ; 
i rașului, care dispune de ; 
; peste 18 000 volume, i 
; fiind vizitată zilnic de : 
î numeroși cititori, aici i 
: funcționează numeroase i 
i cercuri aplicative frec- i 
i ventate de muncitori, | 
; tehnicieni și ingineri, ■ 
• bărbăți și femei, pio- • 
; nîeri. s 

peste 63 milioane lei. Pî
nă la finele actualului 
cincinal, suprafața comer
cială a orașului va crește 
cu încă 1500 nip prin 
construirea unui modern 
și frumos complex co
mercial. Altfel spus, ’ , 
Uricani s-au creat și se 
vor crea condiții atît pen
tru aprovizionarea maga
zinelor, cît și pentru o 
servire promptă și civili
zată a cetățenilor.

■
Servicii către | 

populație | 
Cooperativa „Deser.vi- • 

rea" Lupeni își desfă- I 
șoară activitatea și pe ’ 

[teritoriul orașului Uri- I 
câni. Aici în ultimii ani « 

Is-a construit un mo- I 
dern complex al coope- I 
rativei meșteșugărești cu 

[numeroase secții : cro
itorie pentru bărbați și 

l'femei, marochinărie, ra- 
dio-tv., încălțăminte și

| un magazin de prezen- I 
Itare și desfacere a pro- I 

duselor realizate de coo- I 
perativă. Secțiile amin- | 

I tite sînt în măsură să a 
I satisfacă întreaga gamă I 
Ide solicitări ale locuito . 

rilor Uricaniului. Pro- I

Idueția rețelei de servi- ■ 
cii pentru populație este j

Iîn creștere de la an la 
an, produsele fiind de 
calitate superioară, Sem-

Inificativ este faptul că 
secția de marochinărie,

Ieare s-a remarcat prin 
calitatea produselor rea
lizate. arc' încheiate con-

I trade cu unități comer
ciale din întreaga țară.

PAGINA REALIZATA
DE C. IOVANESCU 

C. GRAURE 
Foto : ION LICU 
si Gh. OLTEANU
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Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

Exprimînd cu putere de
mocratismul societății
noastre, al culturii noi, so
cialiste, din România, Fes
tivalul s-a evidențiat ca 
un amplu cadru de mani
festare atît a scriitorilor și 
artiștilor profesioniști, cît 
și a talentelor 
existente in masa 
rului, a 
rănilor 
dornici 
tărimul 
dezvolte personalitatea 
mod multilateral, să 
tribuie la 
continuă a 
nostru spiritual.

In cadrul 
s-au demonstrat 
dată, in mod 
geniul creator al

autentice 
popo- 

muncitorilor, ță- 
și intelectualilor, 

să se afirme și pe 
frumosului, să-și 

in 
con- 

îmbogățirea 
patrimoniului

Festivalului 
încă o 
strălucit, 

poporu-

lui nostru, sensibilitatea 
sa artistică deosebită, 
precum și capacitatea de 
a îmbina în mod armonios 
tradiția artei milenare pe 
care o moștenește, cu ac
tivitatea de creație inspi
rată din măreața 
revoluționară pe care 
realizează 
mod liber, 
partidului, 
luminoase 
tre socialiste. ------ -----------—

O semnificație deosebita domeniile creației și inter- 
are împletirea organică a ...
activităților cultural-artis- 
tice cu preocuparea pen
tru realizarea în bune con
diții a sarcinilor economi- 
co-sociale, cu munca ge
nerală pentru înfăptuirea 
Programului partidului de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dez-

ctitorie 
o 

în prezent în 
sub conducerea 
din realitățile 

ale patriei noas-

voltate și înaintare a Ro
mâniei spre comunism, Fes
tivalul dovedindu-se o lar
gă manifestare atît a ta
lentului artistic, cît și a 
muncii creatoare închinate 
Propășirii patriei.

Fie ca viitoarea ediție a 
Festivalului Național „Cîn- 
tarea României" să cuprin
dă mase și mai largi de par
ticipant, să ducă la afir
marea unui număr și mai 
mare de talente, în toate

pretării artistice, să ridice 
pe un plan superior viața 
culturală, întreaga activita
te educativă din patria 
noastră. în felul acesta, Fes
tivalul își va îndeplini în 
condiții tot mai bune me
nirea de a contribui la

nou, 
întregului 
și lupta 
României 
trepte de

formarea omului 
unirea forțelor 
popor în munca 
pentru înălțarea 
socialiste pe noi
progres și civilizație.

Cu aceste convingeri, 
rez succese sporite 
desfășurarea celei de-a IH-a 
ediții a Festivalului Națio
nal „Cîntarea României", 
ridicarea sa la un nivel 
educativ și artistic tot 
mai înalt, pentru stimula
rea tot mai puternică a 
activității înfrățite, clocoti
toare a oamenilor muncii 
din patria noastră consacra
tă înfloririi artei și cul
turii, înfloririi multilate
rale a României, asigurării 
mersului înainte impetuos 
al societății socialiste.

ii- 
in

I
I
I

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a membrilor conducerii uniunilor de creație

[Urmat* «fin pag. Q

e- 
cu 
de 
re-

triei, două medalioane 
xecutate în porțelan 
deosebită măiestrie 
către artiști plastici, 
dînd chipurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, pre-
.W.-AVAVAVAVJWW/Z/AȘVAWAW.V.V/.WA'A’AW/AVAWAV.VA

cum și poemul coral inti
tulat „Din inimile țării, un 
cîntec pentru țară" de com
pozitorul Radu Paladi pe 
versuri de Nicolae Dragoș.

La aceste întîlniri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român,

președintele Republicii So
cialiste România a rostit 
cuvîntări.

In aceeași zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
vizitat expozițiile artiști
lor amatori și profesioniști

distinși în cadrul celei 
de-a II-a ediții a Festiva
lului Național „Cîntarea 
României", Secretarul ge-' 
neral al partidului a fost 
însoțit de tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

■ I 
I
I
I
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Manifestări consacrate aniversării
eliberării României

Conferința Națiunilor Unite 
și tehnologiepentru știință

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Speriați-1 , pe 
compozitor ; Republica : 
Animalul : Unirea : Să 

.prinzi o stea căzătoare.
I’ETRILA; Sfîrșitul 

împăratului din Taiga;
LONEA: Reportaj

despre fericire.
ANINOASA : 

zie în Marea
VULCAN: ;

social-politică TV. 18.50 
1001 de. seri. 19,00 Te
lejurnal. 19,20 România 
XXXV. 19,55 Festivalul 

Național „Cîntarea Româ
niei". 20,15 Seară de tea
tru. O vară cum n-a 
mai fost alta. Premieră 
pe țară. 21,35 Telejurnal

RADIO

LUPENI — 
Substituirea ;

în viitoare.rest

TV

: Explo-
Egee.
Severino ;
Cultural: 
Muncito-

C întece de viață
9,30 I z-dare de

9,00 
nouă, 
lumină. 10,00 Film serial: 
Calvarul. Reluarea epi
sodului 9. 10^0 Telex.
16,-00 Telex. 16,05 Monu
mente ale eliberării. 
16,25 Pagini de balet 
contemporan. 16,55 Pu
blicitate. 17,00 Almanah 
pionieresc. 17,30 Sune
tul marmurei. 17,45 Țara 
în august. 18,15 Avan
premieră. 18,20 Revista

13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Clubul curioșilor... 16,00 
Radiojurnal. 16,15 Cîn- 

_ tece pionierești. 16,25 23 
August XXXV — coloa
nele împlinirilor noastre 
socialiste. 16,40 Poeme
le eterne- ale muzicii.
17,00 Buletin de știri.
17,05 Pentru patrie. 17,45 
Orchestre de muzică u- 
șoară. 18,00 Orele serii. 
20,00 Festivalul național 
Cîntarea României edi
ția a Ii-a. 20,30 Memo
ria pămîntului româ
nesc. 21,00 Buletin de 
știri. 21,05 Cadențe so
nore. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00—5,00 Non stop 
muzical nocturn.

ORGANIZEAZĂ

I
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I
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în numeroase țări ale lu
mii continuă manifestări
le prilejuite de împlinirea 
a 35 de ani de Ia victoria 
revoluției de eliberare na
țională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă din 
țara noastră.

Sub auspiciile Asociației 
de prietenie sovieto-româ- 
nă, (A.P.S.R.), în Parcul de 
cultură și odihnă „Maxim 

- Gorki" din Moscova a 
vut loc o adunare consa
crată Zilei naționale a 
României urmată de Un 
program artistic, susținut 
de formații și soliști 
capitala sovietică.

Amimsada României
R.P. Chineză a organizat o 
gală a filmului românesc, 
in cursul căreia au fost 
prezentate filmul documen
tar „România, casa mea" 
și liîmul artistic „Patima".

Ambasadorul României la 
Budapesta, Victor Bolojan, 
a depus o coroană de flori 
la Mormîntul eroilor 
români căzuți în lupta pen
tru eliberarea Ungariei de 
sub dominația fascistă de 
la Debrecin. De asemenea, 
atașatul militar, it. col.

din

în

loan Todericiu, a depus 
coroane de flori, din partea 
ambasadei, la mormintele 
ostașilor români din Mis
kolc și Nyiregyhaza. iar 
membri ai ambasadei au 
depus o coroană de flori 
la Mormîntul ostașilor 
români căzuți pentru eli-' 
berarea orașului Szeged.

în cadrul manifestărilor 
organizate în R.A. Egipt, 
ansamblul folcloric „Plaiu
rile Moldovei" din Iași a 
susținut, la Alexandria, 
două spectacole. Au par-^ 
ticipat oameni de cultură, 
ziariști, membri ai corpului 
consular.

La cinematograful „8 No
iembrie" din Conakry, a a- 
vut loc, sub patronajul 
Ministerului Informațiilor 
și Ideologiei, o gală a fil
mului românesc.

în capitala Republicii 
Peru, ă fost deschisă „Săp- 
tămîna culturală româneas
că".

în orașul Kemi, din Fin
landa, a avut loc vernisa
jul unei expoziții de artă 
ihtitulată : „Portrete și pei
saje în pictura românească 
contemporană".

VIENA 20 (Agerpres). — 
începînd de luni, timp de 
două săptămîni, la Viena 
se desfășoară lucrările 
Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru știință și teh
nologie în folosul dezvoltă
rii.

Principalele obiective a- 
le~ Conferinței sînt: adop
tarea unei strategii vizînd 
utilizarea posibilităților ofe
rite de știință și tehnică 
pentru dezvoltarea econo
mică și socială și instau-

rarea unei noi ordini eco
nomice și sociale ; întări
rea potențialului tehnolo
gie al țărilor în curs de 
dezvoltare ; punerea la dis
poziția acestor țări, pe ba
za unei acțiuni de solidari
tate internațională, a unor 
instrumente de cooperare 
care să le permită soluțio
narea, în funcție de pro
priile priorități, a proble
melor sociale și economice 
cu care se confruntă.

concurs de admitere în treapta a ll-a, clasa 
Xl-a, curs de zi, la specialitățile :

Violente tiruri ale artileriei 
israeliene în sudul Libanului

BEIRUT 20 (Agerpres). 
— Mai multe sate din 
sectorul oriental și central 
al sudului Libanului au 
fost ținta violentelor ti
ruri ale artileriei israeiie- 
ne și a milițiilor de dreap
ta secesioniste libaneze, în 
noaptea de duminică spre 
luni, relatează corespon
denții de presă aflați în

regiune, citați de agenția 
France Presse.

Satele Ilabouche, 
far Remane, 
Aichieh, Al 
Mahmoudieh, 
nine, Kfour, 
Iul Beaufort,
centrală a sudului Libanu
lui, au fost supuse tiruri- 
lor artileriei de 175 mm, 
adaugă agenția.

Ka-
Arnoun, Al 

Jormok, Al 
Kafar Teb- 
ca și caste- 
din partea

— mecanici mașini utilaje industria 
constructoare de mașini — 36 locuri

— prelucrări prin așchiere — 5 locuri
— electromecanică — 12 locuri 
înscrierea candidaților se face zilnic,

pînâ la data de 31 august.
SE FAC ÎNSCRIERI Șl PENTRU ȘCOALA 

PROFESIONALĂ la următoarele meserii :
— mecanici mașini utilaje
— prelucrători prin așchiere
— sculeri matrițeri
— operatori la fabricarea polimerilor 
Informații suplimentare se pot obține

secretariatul liceului, telefon 113.la

A

întreprinderea minieră

ÎNCADREAZĂ DE URGENTA

ADUNAREA DE EX
PERT! A IRANULUI, a 
cărei componență a fost 
desemnată prin alegerile 
de la 3 august s-a întru- 

■ nit pentru prima oară du
minică la Teheran și va 
rămîne în sesiune timp 
de 31 zile. Acest orga
nism este însărcinat să 
examineze proiectul noii 
constituții a țării. Proiec
tul noii constituții care va 
fi elaborat urmează să fie 
supus unui referendum na
tional pentru aprobare.

DUPĂ CE IN ULTIME
LE NOUA ZILE în landul 
vest-german Saai- s-au pră
bușit două avioane ame- 
ricare de vînătoare de tip 
„Phantom", guvernul lan
dului a hotărît să ceară 
autorităților federale ale 
R.F.G. interzicerea zboru
rilor avioanelor militare

Pe scurt < Pe scurt > Pe scurt
la Tokio. In fiecare zi, a- 
daugă raportul, incendi
ile au provocat moartea 
a șapte persoane. Docu
mentul relevă că aceste 
cifre sînt cele mai mari 
semnalate în perioada post
belică.

LA ISLAMABAD s-a a- 
nunțat, din sursă oficială, 
că în Pakistan au fost 
finalizate pregătirile pen
tru organizarea, la sfîrși
tul lunii viitoare, a ale
gerilor municipale — in
formează agenția France 
Presse. S-a precizat, toto
dată, că în vederea a- 
cestor alegeri au fost ins
tituite ’ comisii electorale.

C.C. AL P.C.UJS. și Con
siliul : de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat hotă- 
rîrea cu privire la cons-

deasupra Saarului, trans
mite agenția ADP.

J.A VARȘOVIA a început 
un simpozion internațional 
sub egida Organizației 
Națiunilor Unite consa
crat influenței substanțe
lor poluante din atmosfe
ră asupra vegetației. Par- 
ticipanții, reprezentînd 24 
de țări ale lumii, își vor 

i asupra 
economice ale 

factorilor po
cniturilor

concentra atenția 
aspectelor 
influenței 
luanți asupra 
vegetale.

IN 
mul 
1979 
nu te 
dm, 
port 
nai 
cendiilor, dat

JAPONIA, 
semestru 
la fiecare șapte 
a 

se 
al

de

în pri- 
al anului 

mi- 
izbucnit un incen- 
arată într-un ra- 
Serviciului națio- 
luptă împotriva in- 

publici tații

trueția unor instalații pen
tru protejarea Leningra
dului împotriva inundați
ilor. In perioada 1979-1990 
se vor construi baraje și 
diguri cu lungimea de 
25,4 kilometri, porți pen
tru trecerea navelor prin 
baraje, etc.

NUMĂRUL CUNOS
CUT PINĂ IN PREZENT 
AL VICTIMELOR INUN
DAȚIILOR care au devas
tat orașul indian Morvi, 
din statul Gujarat, în ur
ma ruperii barajului de 
pe rîul Maehehu, se ridi
că la 1 124. Echipele 
intervenție lucrează 
continuare ■ 
cadavrelor de sub . ruine. 
Primarul orașului Morvi, 
Ratibhai Desai, a afirmat 
însă că numărul, 
care și-au pierdut 
ar putea ajunge la

de 
în 

la degajarea

celor 
viața 

25 000.

- muncitori necalificați (bărbați) pen 
tru suprafață.

Mica publicitate
VIND convenabil casă, 

cu 3 camere și două bu
cătării, Aninoasa, Progre
sului 8. Adresați în scris 
Călin Viorica, 23 August 
78, Alud — ‘Alba. (701)

VIND sobă cu motori
na sau petrol, stare foarte 
bună. Strada Circa Pom
pieri 1ZA, Petroșani (colo
nie). (690).

ANUNȚI RI DE FAMILIE
Familia Angheloiu Victor, anunță cu durere dis

pariția fulgerătoare a scumpei lor soție, fiică și mamă
MARIANA ANGHELOIU

în vîrstă de 20 ani.
înhumarea va avea loc azi, 21 august 1979, din 

strada Viitorului — Aeroport, Petroșani. (699)

Cumnatul Nelu Angheloiu transmite sincere con
doleanțe familiei îndoliate.

Un gînd pios pentru sufletul ei bun. (700)
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