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Acum, în activitatea de producție, în
*
In inlhnpinarca

construcții, în toate domeniile vieții
economice

pro- 
un 

două

Zile de producție record
Activitatea colectivelor de muncă din sfera 

dveției materiale cunoaște, și în municipiul nostru, 
nou avînt, fiind stimulată de apropierea celor
sărbători ale lunii august: Ziua minerului și ziua de 23 
August. Ca în fiecare on, în preajma kx, în întreprinderi 
miniere și secții de preparare a cărbunelui, de pe șan
tierele de construcții, din alte unități economice și insti
tute de cercetare sînt raportate noi succese care ilus
trează angajarea colectivelor de muncă, avînd în frun
te organizațiile de partid, în îndeplinirea indicatorilor 
cantitativi și calitativi ai planului economic, în realiza
rea și depășirea obiectivelor asumate în întrecerea so
cialistă.

Raportul muncitoresc al fruntașilor încorporează o 
preocupare susținută pentru perfecționarea activității de 
producție. In abataje și la lucrările de pregătire a vi
itoarelor capacități, minerii, umăr lingă umăr cu meca
nicii și electrolăcătușii, acționează neîntrerupt pentru 
creșterea productivității muncii și a randamentelor, pen
tru întreținerea corespunzătoare a utilajelor și reduce
rea cheltuielilor materiale, pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui și creșterea eficienței economice. Tn aceste 
direcții de acțiune regăsim orientările date de secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru din toamna anului trecut, fă
cută în municipiul nostru, indicațiile subliniate și în a- 
cest an, cu privire |a căile de perfecționare a activității 
economico-financiare.

Dînd viață acestor importante indicații și orientări, 
minerii, inginerii, maiștrii și tehnicienii din întreprinderi
le noastre au declanșat în această perioadă zilele re
cordurilor de producție. Obiectivul lor principal îl cons
tituie îndeplinirea exemplară a producției fizice, iar a-

/

• „Cupa Minerul” 
competiție de presti
giu a tenisului româ
nesc

• Pe marginea u- 
nei faze a „Daciadei”

• Programul turu
lui diviziei A de fot
bal, ediția 1978—1979

Peste 1000 tone în plus
ganizată a minerilor din a- 
bataje, care depășesc cu 
pînă la 0,5 tone/post pro
ductivitatea muncii planifi
cată. Se remarcă prin a- 
portul la obț ne ea acesîor 
succese brigăzile conduse de 
Vos'le Zaharia, Constantin 
Buta, Emil Aionesei - din 
sectorul 1 și Ștefan Mihai, 
Pavel Șchiopu și Gheorghe 
Ghicioiu - din sectorul

Realizările celor două sec
toare de producție ole l.M. 
Dîlja care j® află în frun
tea întrecerii din luna iulie, 
sînt semnificative pentru 
vrednicia și dăruirea oame
nilor din aceste colective 
miniere : 1477 tone cărbune 
extrase peste prevederi la 
sectorul III și 1137 tone la 
sectorul I. Și într-un caz și 
în celălalt rezultatele își 
temelia în munca

Cărbune In contul lunii august
b-îne

tone

au
or- III.

NICOLAE CEAUȘESCU
Averell Harriman

Președintele Republicii So- 
sialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni dimineața, în stațiunea 
Neptun, pe Averell Harriman, 

acunoscută personali'.ae 
vieții publice americane.

In timpul întrevederii 
fost evocate bune'e 
turi dintre România și S.U.A., 
apreciindu-se că există largi 
posibilități pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale și a con
lucrării dintre cele două țari 
în sfera vieții in’ernaționale, 
pentru pace, securitate și co
laborare între popoare. In 
acest 
niată

au 
raoor-

context, a fost sub 11- 
importanța vizitei pe

care președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut-o recent 
în Statele Unite ale Amerî. 
cii, aceasta înscriindu-se ca 
un remarcabil moment în evo
luția raporturilor dintre 
România și S.U.A.

Au fost-aborda e, de ase
menea, aspecte ale situației 
in*ernațlona’e actuale, subîi- 
niindu-se cu acest prilej nece
sitatea de a se acționa pen
tru continuarea procesului 
spre destindere, consolidarea 
păcii și securității generale, 
d'minuarea încordării in'er- 
naționale, promovarea unei 
largi și fructuoase cooperări 
între toate statele lumii.

Corrado Belci

Cu cele 11 000 
bune extrase peste pian de 
la începutul anului, colec
tivul sectorului V al I.M. 
Lupeni a depășit angajamen
tul asumat în cinstea Zilei 
minerului și a marii sărbă
tori de la 23 August. Co
lectivul produce astfel "m 
contul zilelor din luna au
gust care urmează sărbătorii 
Brigada își respectă 

angajamentul
în întâmpinarea Zilei 

minerului, ortacii .șefului de 
brigadă Dumitru Costinaș, 
din sectorul pregătiri-inves- 
tiții al l.M. Lonea, și-au 
propus să execute suplimen
tar 40 ml de lucrări miniere. 
Peste 30 ml din angajamen
tul brigăzii au fost onorați 
în prima jumătate a anului.

căr- Zilei minerului. Toate 
gâzile din sector și-au 
deplinii angajamentele 
prii asumate în marea 
trecere.

bri- 
în- 

pro- 
în-i

T o v a r ă ș u I Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
primit luni, în stațiunea Nep
tun, pe Corrado Belci, mem
bru al Direcțiunii Partidului 
Dețnocrat Creștin din Italia, 
directorul ziarului „II Popo- 
lo“.

în cadrul întrevederii s-a 
subliniat dorința de a. dez-

volta relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Democrat Creștin 
drn Italia în interesul întă
ririi relațiilor tradiționale de 
prietenie rdmâno-italiene, lăr
girii în continuare a cola
borării economice, tehnico- 
științifice, cultural-artist'ce, a 
conlucrării dintre cele două 
țări, pentru pace, securitate 
și cooperare între toate na
țiunile.

La I. M. Aninoasa
Sporirea numărului de posturi în abataje trebuie să ducă ia

■■
Creșterea

• „Formația tip pentru un abataj cameră cu două toarele minei - III și V
aripi - 4 mineri, 2 ajutori și 2 vagonetari", ne informa unde predomină
loan Liska, șeful compartimentului retribuire. La briga
da lui Gheorghe Vîslă — abataj cameră cu două aripi — 
se găseau : 5 mineri, 4 ajutori și 1 vagonetar.

• „Am ajuns cu brigada din abataj pînă la I.U.M.P. 
după armături" - ne mărturisea șeful sectorului V, ing. 
loan Lăban.

muncii

am

Echipa condusă de comunistul Iulian Căpruciu de la mina Vulcan sortează un nou 
lot de stîlpi hidraulici ce urmează a fi verificați. Foto : Gh. OLTEANU

SCHIMB DE EXPERIEN
ȚA. Ieri, în schimbul I, in
ginerul Ovidiu Avramescu 
și șeful de brigadă Cons
tantin Popa, împreună cu 
cîțiva ortaci, au fost oas
peții minerilor din briga
da condusă de Constantin 
Stan, din sectorul II al l.M. 
Petrila, cărora le-au îm
părtășit din experiența lor 
bogată în utilizarea unui 
complex mecanizat de a- 
bataj similar cu cel in
trodus recent în abatajul 
brigăzii petrilene. (A.H.)

LA „GOSPODINA" di 
Petroșani, unitate
I.C.S.A. și A.P. au început 
lucrările de renovare și 
igienizare, luni, 24 iulie și 
vor dura toată săp.ămîna.

în acțiunea de realizare a 
posturilor în abataje, în
treprinderile miniere trebu
ie să aibă în atenție deo
potrivă abatajele frontale 
și abatajele cameră. La l.M. 
Aninoasa am urmărit mo
dul cum sînt realizate pos
turile în abatajelg cameră.

Pornind de la formația tip, 
stabilită pentru 
categorie de lucrări, 
desprins o serie de 
cordanțe între ceea 
văd reglementările 
goare și realitatea 
drui sectoarelor și

această 
am 

necon- 
ce pre- 
în vi- 

din ca- 
brigăzi-

Ne-am rezumat _____
noastră ia două dintre sec-

analiza

„PARADA LA ESTRA
DA". Așa se intitulează 
spectacolul de estradă pe 
care îl va prezenta în Va
lea Jiului Ansamblul ar
tistic „Doina" a| arma
tei, din Cluj-Napoca. Spec
tacolul este semnat de M. 
Maximilian și V. Veselovs- 
chi si cuprinde momente 
vesele, muzică ușoară, 
cuplete precum și corpul 
de balet al ansamblului. 
La Petroșani, spectacolul 
vq avea loc joi, 27 iu
lie, ora 20. (C.V.).
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Ziua
constructorilor

CERCUL FOTO din ca
drul clubului studențesc al 
I.M.P. a organizat in sala 
clubului expoziția „Munca 
și oamenii ei". Expoziția 
este deschisă în fiecare zi 
începînd cu 26 iulie în
tre orele 17-20. (C.D.)

oâ in/armam

Ca în fiecare an, în pe
nultima duminică a 'unii 
iulie, a fost 
Ziua 
cabana 
troșani, 
Vulcan 
Lupeni, 
preună 
au 
plăcute. La 
fost prezenți tovarășii de 
muncă 
Savin, 
nat în 
rea în 
vie a| 
bloc, l-au însoțit în vese
lie montorii I.C.M.M. — 
iști din echipele conduse 
de Ion Popa, Mihai Dumi
tru și Ion Peagu.

sărbătorită 
constructorilor. La 
„Brădet" din 
ia „Brazi" 

și la „Brăița" 
constructorii, 
cu familiile 

petrecut 
„Brazi"

Pe- 
în 

din 
îm- 
lor, 
ore 

au

ai lui Gheorghe 
cei care au termi- 
aceste zile înălța- 
viitorul centru ci- 
Vuloanului primului

1
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I

l
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d'n

ceva 
șetu- 
ceva

cum inedit al meseriei, 
noastre. La 20—22 de am, 
mina te atrage și ca un fel 
de curiozitate. Acest neas
tâmpăr de a ști cît mai mult, 
de a cunoaște pe viu reali-

Pe Constantin Sorescu, 
unul din cei mai destoin'ci 
șefi de br.gadă de la sec
torul II al minei Uricani l-am 
cunoscut după ieșirea 
șut.

Dacă impresionează’ 
în statura de a‘let a 
lui de brigadă, acel
este tocmai sen imentui de 
forță și putere a brațe
lor, putere a minții, un sen
timent ce te învăluie ime
diat ce l-ai cunoscut.

— De loc sînt din comuna 
Brețcu, județul Covasna ne 
declară minerul Constantin 
Sorescu, care la cei 46 de 
ani are 18 ani munciți în 
minerit. Armata am făcut-o 
tot aici, la mină. După ar
mată în '54 am rămas 
Uricani.

— Ce v-a atras spre 
ceste locuri ?

— In primul rînd, munca, 
cîșiigul și frumusețea locu
rilor. Apoi, de ce să nu 
mărturisesc, aspectul oare-

a-

> abatajele 
cameră. Astfel, în brigada 
condusă de Gheorghe Vîslă, 
de ia sectorul III, pentru un 
abataj cu două aripi în loc 
de. 4 m'neri, 2 ajutori și 2 
vagonetari sînt folosiți 5 
mineri, 4 ajutori și 1 vago
netar. în brigada lui Cons
tantin Broască, de la secto
rul V, pentru o singură ari
pă sînt folos'ți 2 mineri, 1 
ajutor miner și 2 vagonetari.

Din datele de mai sus se 
vede clar că plasa:ea pen
tru abatajele cameră nu se 
respectă. Acceptînd ideeo 
plasării unui număr mai ma
re de posturi decît cel pre
văzut și, după cum am vă
zut, cu o calificare supe
rioară ne-am fi așteptat, ca 
rezultatele să fie pe măsura e- 
d ficărri experienței și nu-

C. IOVANESCU

• iCont»nua<e in pag. a 2-a|

IN PAGINA A 2-A

• EDIȚIE JUBILIARĂ A OLIMPIADEI 
INTERNAȚIONALE DE MATEMATICĂ

rară de muncă mi am reluat 
locul printre brigadiera U- 
ricaniului.

— Cum vi se pare mun- 
ca, după o absență de ciți- 
va ani ?

Zto amănunt despre dare 
brigadierul n-a pomenit...

tatea mi-a dat curajul de a 
încerca să siăpînesc adîn- 
cui ambiționîndu-mă săi 
smulg zi de zi, alături de 
ortacii mei cît mai mult 
cărbune.

— De cînd conduceți bri
gada ?

— Din noiembrie anin 
trecut, cînd după cîțiva ani 
în care am fost pensionat 
pentru incapacitate tempo-

— Surprize neaștep’ate 
nu am avut, deoarece mun
ca, seriozitatea și ' răspun
derea au aceleași reprezen
tări ca și pe vremea tine
reții mele. Un singur as
pect diferă și anume fap
tul că acum observ pe zi 
ce trece cum mine itul de
vine o meserie cu atribute 
moderne, efo .ui deous es 
ie mai mic și simți la tot

pasul binefacerile eviden
te ale acestei modernizări 
a procesului de extracție.

— Ce al e satisfacții a- 
veți ?

— Multe. In primul rmd 
faptul că am reușit să-mi 
încheg un colectiv armonios 
în care muncesc pas c 30 
de oameni, și asia după o 
întrerupere în .activitate: de 
ani de zile. Ba mai mult, 
schimburi întregi din bri
gadă sînt conștituite adesea 
tot din foști pensionari ca
re acum sînt muncitori de 
nădejde. Desigur, nu pot 
trece peste rezultatele bu
ne obținute în îndeplinirea 
sarcinilor de plan, sarcini 
realizate și depășite inte
gral lună de lună. Pe luna 
iunie am avut un plus de 
1 700 tone de cărbune.

Marîa PREDOȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ediție jubiliară a
----------- :------------------ ti ............................-......—

Olimpiadei internaționale de matematică
După cum s-a anunțat, 

Bucureștiul a găzduit la în
ceputul acestei luni, Cea de a 
XX-a ediție jubiliară a Olim
piadei Internationale de ma
tematică. ■. V ;

~ Olimpiada sa desfășurat 
eu succes în toate etapele ei. 
Comitetul de o gan zare a 
propus juriului 17 ofobîeme, 
din cele 54 primite în scri
sori, de la diferite'e delega
ții, conform regulamentului 
juriului. Colita ea probleme
lor este confirmată și de ce
le patru premii acordate pen
tru soluții originale.

Demn de remarcat este 
.faptul că, în acest an, Româ
nia s-a situat, conform cla
samentului neoficial pe na-

»
țiuni, pe primul loc, perfor
manță atinsă doar în urmă 
cu mulți ani. La fel, este de 
reținut că delega’.ia noas.ră 
a obținut două premii I, trei 
premii II și două premii III, 
ceea ce este un 
foarte bun.

Elevii care ne-au reprezen
tat au beneficiat de 
să pregătire. Ei au fost

rezultai

o serioa- 
... \_r se

lecționați în urma Olimpiadei 
naționale ds la Gâ’aii, for- 
mînd un Io1, de 36 de elevi 
care au primit o pregătire 
specială ia Liceul de mate
matică — fizică nr. 4 de pe 
platforma Măgurele, subordo
nată municipiului București. 
Această pregătire s-a desfă
șurat într-un interval de mai

mult de două luni, sub con
ducerea unor profesori de 
matematică dintre cei 
competenți, în 
lor ei înșiși foști 
sau participant la 
dele internaționale, 
celor 8 particțpanți 
piadă s-a făcut in 
două probe do baraj, susți
nute spre sfîrșiTul lunii lun.e.

Elevii români premiați au 
fost următorii: Nisior Vie or 
(București) premiul I, Bogdan 
Enescu (Buzău) premul I, 
Gheorghe S Iberger (Lugoj) 
premiul II, Andras Nemerhy 
(Sighișoara) premiul II, Ga
briel Nagy (București) pre
miul II, Emy Pîrpăriță (Plo
iești) premiuj III, Alexandru

mal 
majoritatea 

premianți 
olimpia- 
Aleget ea 
la olim-
urma a

Zile de producție record

Un amănunt
(Urmare din pag. I)

O (Urmare din pag. I) ne l e neajunsuri, datorate în
principal faptului ca nu toți 
membrii formațiilor de 
participă la realizarea 
mică a preliminarului, 
îndeplinirea sarcinilor 
ce. Acolo unde dsoiplina es
te înțeleasă ca o condiție a 
realizării pianului, roadele 
minerilor se arată din plin, 
prin depășirile obținute la 
indicatorii cantitativi și ca
litativi. Este necesar ca în a- 
ceste zile premergătoare ma
rilor sărbători și apoi în 
continuare, etapa de între
cere a semestrului II să fie 
caracterizată prwtr-un plus 
de preocupări ale organiza
țiilor de partid și conduce
rilor colective pentru întă
rirea disciplinei, îndeosebi 
pentru înlăturarea absențe
lor nemotivate și utilizarea 
cu maximă eficiență a t m- 
pului de lucru. Sarcfoi deo
sebite stau în fața condu
cerilor tehnice ale sectoa
relor, a cadrelor tehni.o-in- 
ginerești chemate să asi
gure brigăzilor o asistență 
tehnică eficientă, superioară, 
contribuind la soluționarea 
problemelor ce se ivesc în 
abataje sau la lucrările de

coio unde în prima parte 
a anuiur s-au înregistrat res
tanțe, recuperarea acestora. 
Desigur, trecerea la . aplica
rea indicatorului calitativ - 
producția netă - impune fie
cărei brigăzi, fiecărui sec
tor, fiecărei întreprinderi să 
acorde o mare atenție re
ducerii cheltuielilor mate
riale. Dar, indicatorul can
titativ - producția fizică — 
nu. a pierdut cu nimic din 

extroc- 
menți- 
o sar-

co- 
organiza- 
ea fiind.

lucru 
rit- 

la 
zi’ni-

.valoare. Creșterea 
Jiei de cărbune se 
ne în actualitate ca 
cină expresă, trasată 
lectivelor miniere,

1 iiilor de partid, 
în fond, expresia concretă a 
participării minerilor la în
făptuirea programului de 
dezvoltare economico-socia- 
lă a Văii Jiului, parte in
tegrantă din amplul pro
gram de înflorire a patriei 
noastre socialiste.

Uespre multe brigăzi 
mere aflăm, în aceste 
vești îmbucurătoare, 
schimb, despre altele 
că se confruntă încă cu u-

mi- 
zile, 

în 
aflăm

pregătire. Prin efortul co- , 
lectiv, brigăzile rămase sub 
plan să recupereze rămîne- 
rile în urmă, să încheie a- 
ceastă-.lună cu rezul'.ate cit 
mai frumoase, așezînd ast
fel baza îndeplinirii ritmi
ce a planului pe întreaga 
perioadă a anului în care ne 
aflăm.

In toate unitățile econo
mice - din domeniul. extrac
ției și preparării cărbunelui, 
pe șartierele de construcții, 
în activitatea de producție a 
utilajelor miniere, de ex
ploatare a lemnului, în toa
te celelalte sectoare - sînt 
asigurate condiții ca luna iu
lie să fie încheiată cu reali
zări superioare la indicato
rii cantitativi și calitativi. 
Zilele de producție record 
declanșate în întreprinderi 
trebuie să dea expresie an
gajării plenare a colective
lor de muncă pentru valori
ficarea potențialului lor 
creator, pentru descoperirea 
de noi resurse ale creșterii 
producț ei fizice, reducerii 
cheltuielilor materiale și 
sporirii eficienței întregii 
activități desfășurate.

Zaharescu (Codiea) premiul 
III.

Premiul I a tos obținu* de 
5 concurent-: Ma k Kleimoi 
(S.U.A.), R chard Ewen Bor- 
cherds (Anglia), Uwe Wesei- 
mann (R.F. Ge mană) și cei 
doi elevi* d n tara noas’ră.

Comitetul Cen'ral al Uni
unii Tineretului Comunist a 
acordat, de asemenea, con- 
curenților nouă p emii U ’Ul 
d'etre ele a fost acordat de
legației vietnameze, a că
ror concurent' sau s-tuat cu 
toții printre prem anti. Trei 
premii au fost acordate ce
lor mai tineri par.ic’pan i. 
S-a mai acordat un premiu 
pentru generalizarea adusă 
problemei a ll-a, un premiu 
singurei concurente premiate.' 
De menționat că delegația 
cubaneză a obținut un suc
ces deosebit în comparație 
cu edițiile precedente, obți- 
nînd două premii III, deși nu 

i a avut decît patru concurenți.
Se apreciază că Olimpiada 

internațională de maema'i- 
că a reprezentat, prin rezul
tatele sale, un succes ai ță ii 
noastre, fapt care ne bucură, 
dar ne și obligă să ne an
gajăm și mai mult în vii or.

Prof. ing. Hie BRE2EN, 
inspector școlar

La redacție am primit zi
lele trecute o scrisoare din 
care cităm : De aproxima
tiv 2 ani încerc să-mi înlo
cuiesc o oglindă cu dimen
siunile de 170x70 cm. Am 
fost de nenumărate ori la 
unitatea hr. 6 „Rame- 
Oglinzi" din Petroșani, piața 
Victoriei, unitate aparți- 
nînd cooperativei ..Unirea". 
De fiecare dată am pri
mit același răspuns : nu a- 
vem oglinzi. în urmă cu do
uă luni, am dus rama la 
unitatea amintită, unde am 
mers de 2-3 ori pe săptă-

Creșterea productivității muncii
• (Urmare din pag. Ij

mărului de oameni. Acestea 
însă nu justifică plasarea de 
posturi în plus. Atît secto
rul III cît și V înregistrează 
la sfîrșitul primului semestru 
minusuri la producția extra
să. Nici productivitatea 
muncii nu a fost depășită, 

. oeși ponderea în aceste a- 
baiaje o dețin minerii, deci 
oamenii calificați, de la ca
re se așteaptă o productivi- 

l itate mai ridicată decît de 
! fa cei necalificați, sporul de 
producție trebuie să fie un 
echivalent

De ai.Ci
pune I.M. Aninoasa de atî- 
țio mineri, 

j un număr mai mare
cel necesar în abatajele ca
meră ? Considerăm că este 
necesară o redistribuire a 
forței de muncă, în special 
calif.cată, în cadrul I.M. A- 
ninoasa. Aceasta cu 
mai mult cu cît unii r 
din formațiile amintite 
clamă faptul că nu-și 
realiza cîștigul tocmai 
torită menținerii în brigadă 
o mai multor mineri decît 
e nevoie

O. altă neconcordanjă es- 
tea cea dintre productivita
tea realizată în abataje 
productivitatea muncii 
întreprindere.

■ In timp ce în abataje pe 
patru luni din primul se
mestru productivitatea a fost 
depășită, |a nivel de între
prindere cifrele realizate sînt 
departe de cele planificate. 
Aceasta demonstrează că 
raportul între personalul ne
productiv și cel productiv 
este încă mare.

Cu toate acestea, sec-

al calificării, lor. 
întrebarea : dis

încît să mențină 
decît

atît 
mineri 

î re
pot 
d-a-

și
pe

toareie de producție se des- portare eronată a cifrelor
curcă foarte greu în ași- statistice, o totală deziin-
gurarea personalului pen
tru întreținere și deservire, 
de multe ori fiind nevoie ca 
oamenii din abataje să-și 
rezolve chiar treburile drn 
afara locului de muncă. De 
exemplu, au fost cazuri, 
sectorul V, după 
spunea inginerul 
ban, șeful sectorului, 
ajungem cu brigada pînă ia 
I.U.M.P. după armături. 
Aceasta numai pentru fap
tul că, după părerea mea, 
sînt multi oameni care se 
pierd pe la mină și nu știe 
nimeni de ei”.

Nu ne surprinde afirmația 
de mai sus, întrucît chiar de 
la compartimentul planifi
care ne-a fost dată o situa
ție ambiguă în ceea ce 
privește realizarea număru
lui de posturi în abataje 
conform planului primit de 
la C.M.V.J. Astfel, după u- 
na din situațiile statistice ar 
însemna că în cinci din șase 
luni ale semestrului I cifra 
a fost chiar depășită, pen
tru ca în situația posturilor 
piătite, deci lucrate efec
tiv în abataje, diferențele să 
fie foarte mari, bineînțeles 
în minus. înțelegem ca u- 
neori să nu corespundă în- 
trutotul o situație de pe hîr- 
tie cu cea din sector (gîn- 
dindu-ne în special la struc
tura absențelor sau a cate
goriilor de lucrări - pregă
tiri, deschideri, întrețineri), 
însă de aici și pînă la a ra
porta cu 10,4 Io sută posturi 
în plus, în luna iunie, sau cu 
10,3 la sută în luna aprilie 
(■nici în celelalte lumi situa
ția nu e mult mai bună) es
te o cale lungă. Este vorba 
în ultimă instanță de o ra-

i, ia 
cum ne 
loan Lă-

„să

asi- statistice, o 
formare - practică întîlniită 
la I.M. Anmoasa -, destul 
de dăunătoare, pentru or
ganizarea și conducerea pro
cesului de producție.

Tocmai de aceea consi
derăm, că aici, în primul 
rînd va trebui făcută lumi
nă pentru ca apoi celelalte 
activități să poată fi urmă
rite în bune condțiuni 
îndrumate co atare.

— Ce vă nemu țumește ?
— Inactiv talea. Orict ai 

fi de calm, nu poți olera 
ca un schimb de 20 le oa
meni să nu lucrez? ci ova 
ore, penrru că n a e... goa
le. Azi dnnneață, spre e- 

am primit un 
goale pe la 
iar, apoi am 

cu toate Că £ăc’.- 
i, pînă la o-

xempiu, 
rînd de 
ora 8, 
așteptat ■ 
sem pușca ea, 
ra 11 cînd ne-a sosit al doi
lea rînd de vagonete. Cu 
așa operativilate‘în trans
port, cam greu îți poți me
naja nervii.

Cu toate aceste mici ne
cazuri, șeful de brigadă 
Constantin Sorescu rămîne 
uri comun st de omenie, stă
pîn pe sine despre care șeful 
de schimb Endre Nagy ne 
spune ,.că-i o mare plăce
re să ai asemenea șef".

— De fapt, continuă mi
nerul Endre Nagy, diferen
ța între șefi constă nu a- 
tît în modul de comportare 
în relațiile cu orarii, lu
cru deosebit de important 
de astfel, cît mai ales în 
modul de organizare a lo
cului de muncă. Cu fostul 
șef de brigadă, nic oda'ă, 
n-aveam ce ne trebuie. Ea 
tot cîte o unealtă 
bataj, iar alfăda'.ă 
veam cu ce iucra.

prin 
nu 

Eu

a- 
a* 

zc

că planul nu se poa*e face 
decît organizînd cu s mț 
de gospoda cu „car/', ca 
să zic așa, locui de muncă.

Desore gr.ja frontalistului 
Constantin Sorescu și a har
nicilor săi ortaci Toader O- 
oriș, Ștefan Costi, frații Ni- 
cu!a e și Pe ru Cerne*, Si- 
mion Bob și cei'lal i mineri 
d:n brigada care luc ează 
într-un abataj fron.al mo
del pentru. în.reținerea co
rectă și îngrijirea u ilaje- 
lor ne-a vorbit în cuvinte 
de laudă și tovarășul Ion 
Moldovonuj președin
tele comitet ui u i
de sindicat pe m:nă. A- 
celași interlocutor nea in
format și despre locul II 
obținut de brigada lui Cons
tantin Sorescu în aplicarea 
inițiativei muncitorești „Bri
gada de producție și edu- 

. cație socialistă". Sînt re
zultate despre care fron*a- 
listul Constantin Sorescu e- 
vidențiat lună de lună în 
întrecerea social s ă a ui
tat să amintească. Pentru 
acest șef de brgadă și or
tacii săi, toate succesele și 
rezultatele bune nu sînt 
fapte de excepție, sînt lu
cruri absolut firești, un fi- 
r e sc pe care ți -1 dă mun
ca făcută cu dăruire și pa
siune, munca înglobînd în 
ea înaltele virtuți ale abne
gației și răspunderii mun
citorești.

Povestea
og imit

mînă dar... M-am 
tal la cooperativa „ 
la biroul tovarășului 
președinte, unde am 
povestea oglinzii. Mi 
răspuns că „Fabrica de 
glinzi din Buzău nu ne 
narează comenzile de 
bine de doi ani. Totuși, dacă 
vrei oglinda, ia rama și 
du-te cu ea la Lupeni sau 
în altă localitate..."

prezen-
,Unirea", 

vice- 
spus 

s-a 
o- 
o- 

mai

Am pornit și noi... pe ur
mele oglinzii. Sorții de iz- 
bîndă au fost aceiași. La 
unitate ni s-a spus : „Nu a- 
vem oglinzi**. La sediul co
operativei ni s-c»u pus la 
dispoziție memorii, adrese, 
răspunsuri primite din .par
tea forurilor cărora le-au 
fost adresate etc., dar o- 
glinzi tot nu aveau. Și a- 
tunci ? „între cooperativa 
„Unirea" - furnizori și fo
rurile superioare circulă hîr- 
ti'i, iar omul... rămîne cu ra
ma goală, fără oglindă.

Tudor MUNTEANU

și

Dopa „Cor sărai" ,a;a un 
all turn cu trro| Flynn, ca
lat din 1941. Actorul este 
la tel de tinar și cuceritor 
ca in urmă cu aproape pa
tru decenii.

Din experiențele noastre 
de cinefili știm - și isto
ria filmului ne-o confirmă 
- câ Erroj Flynn a tosț, 
întruchiparea idealului ae 
factură romantică. In conș
tiința noastră (și, posioil, 
în conștiința lumii), Erroi 
Flynn e jn&reu înveșmîntat 
în capa legendei, pe care 
o lasă arareori. In acest 
film al lui Raoul Waish 
o leapădă d^ dragul u- 
nui costum pugilistic. Dar 
pentru că lumea sportului 
n-a dus lipsă nici în 1881 
de un halou mitic, Errol 
Flynn, alios Jim Corbett, e 
aureolat și aici de refle
xele mitului, ale unui mit 
mai modern, nutrit și azi 
de așii ringului. Povestea 
lui Jim Corbett este pesem
ne prototipul acestor filme 
de carieră sportivă, 
dintre oare ne amintim cu 
cea mai mare plăcere de 
„Acolo sus cineva mă iu- 
bește", cu Paul Newman.

La secția montaj binale a fabricii de mobilă Livezeni, 
de Constantin Bbrciu, sub coordonarea mais trului Martin 
de tîmplărie pentru șantierele de locuințe din municipiu.

muncitorii din echipa co 
Boncan pregătesc un nou ut

Foto : Ion LEONARD

Jim Corbett - Gentleman 
Jrm est® exemplul tipic 
dl acelui selfmodeman ca
re izbutește să ajun
gă pe culmi, din cel mai 
desăvîrșit anonimat, prin

torsături spectaculare, în 
suspence-uri, ceea ce con
feră filmului un pronunțat 
aer de mare spectacol. Pe 
fundalul foarte colorat al 
lumii boxului, ascensiunea

Cronica filmului

Gentleman Jim
propriile sale puteri. Nu 
e cazu| să fim malițioși 
iinterpreiînd unilateral no
țiunea ăe putere în cazul 
lui Jim Corbett, deoarece 
performanța acestuia, fără 
îndoială de excepție, nu 
se datorește doar forței 
fizice, ci și inteligenței și 
bunului simț, care de alt
fel îi inspiră porecla mă
gulitoare. Tocmai din acest 
motiv personajul și filmul 
care îl consacră n® inspi
ră simpatia.

Ca orice poveste de ca
rieră, văzută în stilul lu
mii noi, și cea a lui Jim 
Corbett e bogată io în

protagonistului evoluează 
pe coordonatele unei idei 
generoase (și evident ac
tuală și azi) : impunerea a- 
devăratului spirit sportiv, 
valabiiizarea acelui fair- 
play, care transformă exhi- 
bijionarea forței într-o 
demonstrație de cauză.

Raoul Walsh este un re
gizor care știe să expună 
în așa fel ideația pelicu
lei ca ea să aibă întot
deauna un vehicul acționai, 
elegant construit, de efi
ciență deci. Remarcabil e, 
de asemenea, modul în ca
re Walsh pune .în valoa
re calitățile lui Errol Flynn,

nu numai cele de actor, ci 
și pe ceie de fost boxer. 
Pentru că nu e lipsit de im
portanță să amintim fap
tul că Flynn - înainte de a 
fi devenit star - a fost 
pugilist, chiar dacă n-a re
ușit să obțină centura de 
campion mondial.

Secvențele meciurilor de 
box, etape ale unei traiec
torii impunătoare, se inte
grează fericit în structura 
filmului, conferindu-i ritm 
și dinamism. Protagonistul 
lor este, firește, același 
Errol Flynn, mereu imba
tabil, mereu stăpîn pe si
tuație cu inteligența sa, 
urmărind metamorfozarea 
bătăilor într-un adevărat 
spectacol sportiv. Alături 
de Errol Flynn, mai apar 
în acest film alți doi ac
tori buni, azi uitați : A- 
lexis Smith și Jack Corson, 
secondînd freneticul joc ai 
starului, creînd desfășurării 
sale un cadru propice și 
veridic. Semnalăm cu sa
tisfacție acest flash back 
în perioada de glorie a Im 
Errol Flynn,

C. ALEXANDRESCU
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Sîmbătă și duminică, pe 
terenul bituminizat al C.S.S. 
Petroșani era programată 
faza județeană a „Daciadei", 
la handbal, băieți și fete, 
sportivi nelegitimați din 
întreprinderi și instituții, pes
te 19 ani. întreceri s-au dis
putat, dar organizarea sub 
orice critică a competiției și 
derogările de la normele e- 
ticii sportive au compromis 
o acțiune care trebuia să 
polarizeze atenția tuturor 
iubitorilor handbalului din 
județul nostru. Organizato
rii, forurile județean și muni
cipal Petroșani ___________
de educație 
fizică și sport 
au invitat cî- 
teva cîștigă- 
toare ale fa
zelor munici
pale, orășe
nești și comu- __________
ale de pe mă
gurile hunedorene, dar cele 
5 echipe masculine, cu a- 
tît mai mult doar două fe-

: minine, nu reprezintă 
pe departe adevărata 
loare a jocului în 7. 
municipiul nostru au 
startul cîștigătoarea

tilajul Petroșani și Jiul Petri-

sportivilor ?). în Ioc de spec
tacol sportiv, pe. terenul bi- 
tuminizat au avut ioc mo
mente penibile, pentru cur
marea cărora activistul 
C.J.E.F.S., Nicolae Pepenair, 
a propus... chemarea orga
nelor de ordine. Și-au dat 
„concursul" la realizarea „fa
zelor" fierbinți instructori sau 
profesori, precum Ion Floca, 
Amos Boloț, sportivi ai e- 
chipelor combatante.

La fete, disputa dintre 
cele două echipe prezente

Compromiterea unei competiții

O fază de...

terial sportiv s-au împărțit, 
Consiliul județean de edu
cate fiz că și sport a decis 
neomologarea rezultatelor și 
verificarea tuturor jucători
lor folosiți. S-ar putea ca 
Jiul Petrila să nu mai parti
cipe la faza superioară și, 
cine știe, datorită căror cri
terii, acest drept să revină 
sportivilor de la Utilajul. în 
cazul de față, date fi nd 
gravele neglijențe manifes
tate la această fază și ne- 
respectarea regulamentului 

„Daciadei", 
~ normal ar fi 

să se /©pro
grameze toate 
întîlnirile, echi
pele fiind o-

! să fo- ‘ 
losească nu
mai jucători 
nelegitimați. Și 

firesc, cei care au contri
buit la compromiterea com
petiției, la vicierea atmos
ferei sportive să fie sancți
onați în mod exemplar. Fi
indcă altfel, dacă nu se 
iau măsuri prompte, mani
festările nesportive ar 
prolifera, or celor care fac 
educație sportivilor nu le 
stă bine să rămînă nepă-, 
sători în fața degenerării 
spectacolului sportiv.

Rezultate tehnice neomolo- 
gate : băieți : Jiul Petrila - 
Utilajul Petroșani 7-6, Po
norul Vața - Cimentul Deva 
18-9, Jiul - Constructorul 
Hunedoara 26-6, Cimentul - 
Constructorul 9-12, Jiul - 
Ponorul 15-14; fete: Utila
jul Petroșani - Ponorul Va~ 
Ja 15-14 (12-12).

Ion VULPE

pominaV

De ieri se dispută Ia Petroșani

„Cupa Minerul" competiție 
de prestigiu a tenisului românesc

la competiții, Utilajul Petro
șani și Ponorul Vața, a a- 
vut aceeași soartă, mai a- 
les că, după timpul regula
mentar, jocul s-a sfîrșit la 
egalitate : 12-12. Au ur
mat discuții neprincipiale, 
răsturnarea unor decizii, lip
sa de fermitate a arbitiriior 
Velica și Zairculea fiind dic
tată și de intervenția con
ducătorului echipei mascu
line Cimentul Deva, Mir
cea Roman, în calitate de 
arbitru. în cele din urmă, 
victoria a revenit feteior de 
la Utilajul, după cele două 
serii de aruncări d.e la 7 

învingătoarele, 
fac-

nu 
su-

leri s-a dat s'artu| în cel 
mai puternic concurs de 
tenis de cîmp, găzduit de 
clubul Jiul Pe'.roșan', in ul- 
t.mele două decenii. „Cupa 

Minerul" care reunește „floa
rea" tenisului românesc, es
te cotată cu 180 de puncte 
pentru învingători, printre 
favoriți se numără patru 
din primii 10 jucă ori ai 
țării : Vîlcioiu, de la Dina
mo Brașov, (locul HI), Ma
rian Mîrza de la. Steaua 
București (IV) component al 
naționalei în Cupa Davis 
(IV), A. Suto de la Cuprom 
Baia Mare (VII), și Bebe 
Almășan de la Jiul PeiO- 
șani (VIII). Pînă apum, 10 
divizionare A au confirma* 
participarea la turneu cu 
cel puțin doi competitori, 
dîn rîndul cărora remarcăm 
pe C. Popovici, Leonfe și 
coechipierii lor din fomcr 
ția campioană S eaua (mai 
puțin D. Hărădău, reținu* 
în lot), D. Nemeș (Jiul), Do- 
ru Andreescu, Sorin Popa 
(Dinamo .Bucureș i), Andrei 
Mîrza (Tenis — club Bucu
rești), Sorin Orășanu (Ci
mentul Deva), Copăceanu 
(Electrica Timișoara), Co
diri Dumitrescu (Jiul) și alții. 
Preliminariile, care se des
fășoară în paralel, cu

compe’iție desfășura'ă în 
cadrul Daciadei, rezerva ă 
sportivilor nelegitimați din 
municdui nostru, continuă 
și astăzi, dar esite pos b iă, 
dat fiind numărul mic de 
terenuri (doar două și ace
lea de zgură), intrarea în 
concurs și a juca orilor a- 
flați în tabloul ce or 32 de 
consacrați. Capii de ser.,: 
ai întrecerilor au lost de
semnați: 1) Vîlcioi'u, 2) M. 
Mîrza, 3) A. Suto, 4) B. Al- 
mășan.

Partidele se dispută zilnic, 
între orele 9—13 și 15—20 
accesul în tribune fiind qra- 
tuit.

Rezultate tehnice : Florin 
Manea (Jiul) — I. Gurban 
(Electrica Timișoara). 6—0,
6—3 ; C. Popovici. (Steaua' 
— Eugen Crauciuc („Tot 
înainte" Bucureși) 6-1, 6-1; 
C. Dumitrescu (Jiul) — Va- 
sile Ciuntea (Piatra Neamț) 
6-1, 6-0.

Ion FIASTRU

nici
va- 
Din 
luat

, „ de
drept a fazei municipale, U- 
tilojul Petroșani și Jiul Petri
la, ultima echipă admisă sub 
pretextul că reprezintă cam
pioana orașului Petrila. Dar 
orașul Petrila are statut a- 
parte pe plan sportiv în 
municipiu! nostru ? Prima de
rogare de la regulamentul 
competiției Daciadei a fost 
urmată apoi de altele, în
tre care cea mai gravă s-a 
soldat ou alinierea în rîn
dul titularilor sau rezerve
lor a unor sportivi care au 
activat sau activează în com
petițiile de performanță. Jo
cul de-a contestația și opoi 
compromisurile („dacă aveți 
voi sportivi legitimați, de 
ce să nu avem și noi ?") aiu 
culminat ou certuri desfășu
rate sub ochii gălăgioasei 
și nesportivei galerii (oare 
cine trebuie să-i pună ia 
punct pe huliganii, care 
proferează injurii și invec
tive scabroase la adresa ••••••••••••••«••••••

ETAPA 1 (24 august)
Iul stuacnțesc - A.a.A. jg. Mureș

_po. t c’.,b bacău - Jiul Petroșani 
rom.unnica Hrrușoara - Univ. Craiova 
politehnica iași - F.C. Corvinul 
Fotbal club Boiia Mare - D namo București 
Chimia Rm. Vîlcea - F.C. Argeș 
U.T. Arad - F.C. B hor 
■ur.oria Buzău - C.Ș. Tîrgoviște 
c-etiso București - F.C. Olimpia Satu Mare

cîAPA A 2-a (27 august) 
Olimp.a - Chimia Rm. Vîlcea 
Corvinul - Sportul studențesc 
Petroșani - F.C. Baia Mare 
Bihor - Steaua București

metri, dar 
prin hanbalul de slabă 
tură tehnică practicat, 
au vreo șansă la faza 
perioară.

Ca un coroiat al neglijen
ței organizatorilor, banca 
asistenței tehnice a rămas 

- neocupată, în urma unui 
stupid accident suferit ț de 
un sportiv din Vața, primul 
ajutor a fost acordat de... 
prof. Mileti și antrenorul de 
lupte Vosile Făgaș.

Deși partidele s-au soldat 
cu o formație cîștigătoare la 
băieți, deși diplomele Șt 
premiile în echipament și mg-

P.S. O singură remarcă 
pozitivă. Poate că profesorii 
de educație fizică și sport 
din municipiul nostru vor 
urma exemplul celor din 
comuna Vața, care dovedesc 
în continuare că atunci cînd 
există dragoste și pasiune 
pentru handbal, rezultatele 
nu se lasă așteptate.

«

lată cum arc^â, în vi
ziunea președintelui și an
trenorului de tenis o| clu
bului Jiul, Mircea Pascu — 
care se dovedește și un 
savuros penel al caricatu-

— doi din're favoritii

concursului dotat cu „Cu
pa Minerul", Marian Mir
za (Steaua) și reprezen
tantul nostru Bebe Almă- 
șan. Porteretele sînt înso
țite de autografele celor 
doi sportivi.

Foto : Ion LICSU

1979

•••••••SC*
Politehnica lași - Chimia Rm. Vîlcea 
Sport club Bacău - F.C. Olimpia 
Sportul studențesc - Gioria Buzău 
U.T Arad - F.C. Baia More_ 
Dinamo București - 
c.s. - '

F.C.
F.C.
Jiui
F.C.
A.S.A. Tg. Mureș - Gloria Buzău 
Dinamo București - U.T. Arad
F.C. Argeș - S.C. Bacău
Univ. Craiova - Pol,tehnica lași
C.S. Tîrgoviște - Politehnica Timișoara

ETAPA A 3-a (3 septembrie)
Gloria Buzău - S.C. Bacău
Politehnica lași - F.C. Argeș 
Sportul studențesc - Un.v, Craiova
F.C. Corvinul - Jiul Petroșani
F.G. Baia Mare - F.C. Bihor T
Chimia, Rm. Vîlcea - C.S. Tîrgoviște 
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo București 
Steaua București - Politehnica Timișoara 
U.T. Arad - F.C. Olimpia

ETAPA A 4-a (9-10 septembrie)
U.T. Arad - Steaua București 
Sport club Bacău - C.S. Tîrgoviște
Jiul Petroșani - Chimia Rm. Vîlcea
Politehnica Timișoara - Sportu| studențesc
F.C. Olimpia Satu Mare - F.C. Corvinul
F.C. Bihor - Politehnica lași
F.C. Argeș - F.C. Baia Mare
Dinamo București - Gloria Buzău
Univ. Craiova - A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A 5-a (17 septembrie)
F.C. Argeș - Universitatea Craiova 
Steaua București - A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Corvinul - F.C. Baia Mare
Chimia Rm. Vîlcea - S. G. Bacău

Politehnica lași - Politehnica Timișoara 
F.C. Olimpia - Gloria Buzău
F.C. Bihor — Jiul Petroșani
C.S. Tîrgoviște - U.T. Arad
Sportul studențesc - Dinamo București

ETAPA A 6-a (23-24 septembrie) 
F.C. Baia Mare - Chimia Rm. Vîlcea 
C.S. Tîrgoviște - Dinamo București 
A.S.A. Ig. Mureș - F.C. Argeș 
Universitatea Craiova - F.C. Bihor 
Gloria Buzău - Steaua București 
Politehnica Timișoara - S.C. Bacău 
F.C. Corvinul - U.T. Arad 
Sportul studențesc - Politehnica lași 
Jiul Petroșani - F.C. Olimpia

ETAPA A 7-a (1 octombrie) 
Dinamo București - F.C. Corvinul 
F.C. Baia Mare - A.S.A. Tg. Mureș 
S.C. Bacău - Univ. Craiova 
U.T. Arad - Jiul Petroșani
Chimia Rm. Vîlcea - Sportul studențesc 
Politehnica lași - F.C. Olimpia 
Steaua București - C.S. Tîrgoviște 
Politehnica Timișoara - Gloria Buzău 
F.C. Bihor - F.C. Argeș

F. C. Baia Mare - S.C. Bacău
C.S. Tîrgoviște - F.C. Corvinul 
Sportul studențesc - Jiul Petroșani
Politehnica Timișoara - F.C. Olimpia 
U.T. Arad - F.C. Argeș

ETAPA A 10-a (29 octombrie) 
Jiul Petroșani - Dinamo București 
U.T. Arad - Politehnica Timișoara 
F.C. Bihor - F.C. Olimpia
Sport club Bacău - Sportul studențesc
F.C. Argeș - F.C. Corvinul
Politehnica lași - Gloria Buzău
Steaua București - Chimia Rm. Vîlcea 
A.S.A. Tg. Mures - C.S. Tîrgoviște
F.C. ~ "

ETAPA A 8-a (7 octombrie)
F.C. Argeș - Politehnica Timișoara 
F.C. Bihor - C.S. Tîrgoviște
F.C. Olimpia - Dinamo București
F.C. Corvinul - Chimia Rm. Vîlcea
A.S.A. Tg. Mureș - U.T. Arad 
Steaua București - Sportul studențesc 
Sport club Bacău - Politehnica lași
Jiul Petroșani - Universitatea Craiova 
Gloria Buzău - F.C. Baia Mare

ETAPA A 9-a (15 octombrie)
Universitatea Craiova - Gloria Buzău 
Politehnica lași - Steaua București 
Chimia Rm. Vîlcea - A.S.A. Tg. Mureș 
Dinomo București - F.C. Bihor

Boia Mare - Universitatea Craiova
ETAPA A 11-a (5 noiembrie) 

Tîrgoviște - Politehnica lași 
Olimpiia - F.C. Baia Mare 

Universitatea Craiova - Steaua București 
Gloria Buzău - Chimia Rm. Vîlcea 
Sport club Bacău - F.C. Bihor 
Dinamo București - Politehnica Timișoara 
F.C. Corvinul - A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc - U.T. Arad 
Jiul Petroșani - F.C. Argeș

ETAPA A 12-a (8 noiembrie) 
Politehnica Timișoara - F.C. Bihor 
Universitatea Craiova - U.T. Arad 
F.C. Baiia Mare - Politehnica' lași 
F.C. Argeș - Sportul studențesc 
Gloria Buzău - F.C. Corvinul 
F.C. Olimpia - C.S. Tîrgoviște 
Chimia Rm. Vîlcea - Dinamo București. 
A.S.A. Tg. Mureș - Jiul Petroșani 
Steaua București - S.C. Bacău

ETAPA A 13-a (19 noiembrie) 
F.C. Corvinul - Steaua București 
Jiul Petroșani — Politehnica Timișoara 
F.C. Bihor - A.S.A. Tg. Mureș

c.s.
F.C.

.................... - Univ. Craiova 
Tîrgoviște - F.C. Argeș

ETAPA A 14-a (26 noiembrie)
Baia Mare - Politehnica Timișoara 
Olimpia - A.S.A. Tg. Mureș 
Argeș - Gloria Buzău 

Dinamo București - Steaua București
F.C. Corvinul - Universitatea Craiova
U.T. Arad - S.C. Bacău
C.S. Tîrgoviște - Sportul studențesc 
Politehnica lași - Jiul Petroșani
Chimia Rm. Vîlcea - F.C.

ETAPA A 15-a (29
Gloria Buzău - U.T. Arad
Sportul studențesc - F.C.
F.C. Bihor - F.C. Corvinul
A.S.A. Tg. .Mureș - Politehnica lași 
Sport club Bacău - Dinamo. București
Jiul Petroșani - C.S. Tîrgoviște
Politehnica Timișoara - Chimia Rm. Vîlcea 
Steaua București - F.C. Argeș 
Universitatea Craiova - F.C. Olimpia

ETAPA A 16-a (3 decembrie)
F.C. Bihor - Sportul studențesc
F.C. Olimpia - F.C. Argeș
Dinamo București - Politehnica lași
Jiul Petroșani - Gloria Buzău
A.S.A. Tg. Mureș te Politehnica Timișoara 
F.C. Baia Mare - Steaua București 
Universitatea Craiova - C.S. Tîrgoviște
U.T. Arad - Chimia Rm. Vîlcea
F.C. Corvinul - S.C. Bacău

ETAPA A 17-a (10 decembrie)
C.S. Tîrgoviște - F.C. Baia Mare
Steaua București - Jiul Petroșani
Gloria Buzău - F.C. Bihor
F.C. Argeș - Dinamo București 
Sport club Bacău - A.S.A. Tg. Mures 
Politehnica lași - U.T. Arad
Politehnica Timișoara - F.C. Corvinul
Sportul studențesc - F.C. Olimpia
Chimia Rm. Vîlcea - Universitatea Craiova

F.C.
F.C.
F.C.

Bihor
noiembrie)

Baia Mare

■i
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încheierea convorbirilor dintre reprezentanțiiPrezente romaneștis •
PHENIAN 24 (Agerpres). 

Grupul folcloric o| an
samblului „Cununa Carpa- 
ților", aflat )n turneu în 
R.P.D. Coreeană, a pre
zentat o serie de specta
cole la Phenian și în alte 
orașe, bucurîndu-se peste 
tot de un deosebit succes.

în timpul ■ turneului, con
ducerea ansamblului a fost 
primită de tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al

C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, care a

■ felicitat pe solii ariei 
populare românești pen
tru măiestria interpretării, 
subliniind contribuția a- 
cestui turneu la dezvolta
rea și întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborarea 
d ntre oamenii de artă și 
cultură din cele două țări.

BRAZZAVILLE 24 (Ager
pres). - La Brazzaville s-au 
încheiat convorbirile din
tre reprezentanți ai Zairului 
și Angolei consacrate exa
minării unor probleme din
tre cele două țări. Cu acest

Zairului șl Angolel
prilej, au fost încheiate o 
serie <^e acorduri care pre
văd, între altele - după 
cum informează agenția 
France Presse - redeschide
rea căii ferate Benguela, 
crearea unei comisii de con-

FILME
PtiROȘANi — 7 No- I 

icniuite: ivtaik ponț.siui. I 
nepumica : Ai .pi irm.e. i 
umfeu: Gentleman Jim.

O.U.A. SĂ SE OCUPE MAI MULT DE
ÎNFĂPTUIREA unității AFRICANE

LOME 24 (Agerpres).
Noul secretar general al Or
ganizației Unitari: Africane 
ministrul de externe a| Togo 
ului. Edem Kodjo, s-a pro
nunțat, intr-o declarație făcu
tă după încheierea celei de-a 
15-a reuniuni la nivel înalt

Marșul 
cel mai lung
WASHINGTON 24 (Ager

pres). — Aproximativ 1 000 
de indieni americani au par
ticipat duminică la Washing
ton la manifes a.ia care a 
încheiat „săptămîna de pro
test" organizată în cadrul ac 
țiunii „Marșul cel mai lung".

Plecați din California la 
11 februarie a.c., indienii, 
reprezentînd 80 de triburi, 
au parcurs aproape 5 000 de 
kilometri de-a- lungul Sta
telor Unite, înainte de a 
sos;, la 15 iulie, la Washing
ton, Dentru a-și manifesta 
protestul față de 11 proiecte 
de lege afla'e în dezbate ea 
Congresului, proiec e ce vi
zează anula ea sau reduce 
rea unor d ep 'uri tradițiema
le ale populației indiene.

— . a organizației, pentru in.en- 
sificarea cooperării dintre ță
rile Africii, ca un mijloc de 
promovare a eforturilor lor 
consacrate dezvol.ă’ii 
nomice. In legătură cu 
ceasta, el a arătat că O.U.A. 
trebuie să se preocupe în
tr-o măsură mai mare decît 
pînă în prezent de înfăptui
rea unității africane

eco-
a-

O declarație a secretarului 
de stat al S.U A.

trol, sub auspiciile Organiza
ției Unității Africane, care 
să supravegheze modu| de 
aplicare a hotărîrilor a- 
doptate în comun de -cele 
două părți pentru soluțio
narea unor probleme diver
gente, as:gurarea reîntoar
cerii în regiunile natale, cu 
colabora-ea statului-gazdă, a 
refugiaților care doresc a- 
cest lucru.

PE1RILA: Jucăria.
LONEA : Din zori 

zori.
ANINOASA : in sfîrșit, 

ne înțeiegem.
VULCAN : Polițistul, pi

lot de cursă.
LUPENl — Cultural : Re

voltă în cosmos.
Muncitoresc:

Gîscarul.

în

Ma.eaș

WASHINGTON 24 (Ager
pres). - in cadrul unui in
terviu acordat rețelei ame
ricane de televiziune ABC, 
secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, referindu-se ia 
recenta reuniune egipteano- 
isroeliano-americană pri
vind Orientul Apropiat, din 
Anglia, a declarat că, în o- 
pirtia sa, „cele două părți 
doresc o reglementare' ., a- 
dăugînd că, după această 
înlîlnire tripartită, continuă

Au luat sfîrșit lucrările unei conferințe 
internaționale asupra păcii

CANBERRA 24 (Agerpres). 
La Sidney au iuat sfîrșit lu
crările unei conferințe in
ternaționale asupra păcii. 
Timp de două zile, partici- 
panfii au examinat unele 
probleme actuale ale menți
nerii și consolidării păcii 
mondiale, în special crearea 
unei zone a păcii în Ocea
nul Indian și a unei zone 
denuclearizate în Pacificul de 
sud.

In declarația finală adop
tată de partic'panții la con
ferință se exprimă, între 
altele, îngrijorarea în legă
tură cu pericolele care e- 
xislă în prezent la adresa

destinderii și păcii interna
ționale și se subliniază ne
cesitatea conjugării efortu
rilor tuturor statelor pen
tru a se pune capăt cursei 
înarmărilor și a se realiza 
progrese concrete în do
meniul dezarmării. In docu
ment se preconizează am
plificarea acțiunilor opiniei 
publice din țările riverane la 
Oceanul Indian pentru trans
formarea acestui bazin în- 
tr-o zonă a păc i.

să rămînă însă „divergențe 
profunde" între pozițiile is- 
raeliană și egipteană.

în legătură cu reglemen
tarea situației din regiune, 
Cyrus Vance a subliniat că, 
pentru a se putea progresa 
către o soluție, Israelul tre
buie să accepte principiul 
retragerii din teritoriile a- 
rabe ocupate ca o condiție 
prealabilă pentru reluarea 
negocierilor de pace cu E- 
giptul. Cyrus Vance a spus 
că, în curînd, se va de
plasa în. Orientul Apropiat 
pentru continuarea convor
birilor cu părțile interesate.

Referindu-se la acțiunile 
întreprinse de unii membri 
ai Senatului vizînd ridicarea 
embargoului comercial al 
S.U.A. îmootriva regimului 
lui lan Smith, Cyrus Vance 
a declarat : ..Ridicarea sanc
țiunilor comerciale împotriva 
Rhodesiei, cerută de unii 
senatori, ar fi o gravă e- 
roare, care ar compromite 
nu numai procesul de trans
ferare a puterii în Rhode
sia, ci și reglementarea în 
curs privind Namibia".

IV.

în

Apel la încetarea 
colaborării cu 
Africa de sud

MASERU 24 (Agerpres). - 
La Maseru s-au încheiat lu
crările simpozionului organi
zat de Națiunile Unite
colaborare cu Lesotho asu
pra drepturilor omului, 
dezbateri au luat parte de
legați din 21 de state, re
prezentanți ai unor mișcări 
de eliberare din Africa, pre
cum și din partea unor or
ganizații internaționale. în 
ședința finală, participanții 
au lansat un apel guverne
lor și instituțiilor economi
ce și financiare internațio
nale, cerîndu-le să înceteze 
orice colaborare economică 
cu Africa de Sud. Delegații 
și-a>u exprimat, de asemenea, 
sprijinul față de acțiunile de 
eliberare ale popoarelor din 
teritoriile africane aflate în
că sub dominație străină, a- 
rătînd că negocierile, c.a și 
lupta curmată, reprezintă 
mijloace legitime pentru a 
asigura satisfacerea dreptu
rilor legitime ale acestor 
popoare.

La

9,00 Teleșcoală. 
Antologia filmului 
copii și tineret: 
Chaplin în filmele 
rinul , ,,Ci'—'■ 
11,00 In alb și negru. 11,50 
Telex. 16,00 Telex. 16,05 
Teleșcoală — învățămînt 
profesional. 16,35 Mati
neu de vacanță: In mări
le Sudului. Episodul 4 — 
„Expertul". 17,00 La vo
lan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,15 
Moștenire pentru viitor — 
Mihai Eminescu. 18,00 Din 
muzica și dansurile po
poarelor. 18,15 Idei con
temporane — între reali
tate și apolog e. 18,35 
Melodii din Bihor cu Flo- 
rica Ungur și artiștii ama
tori din comuna Pietroasa. 
18,50 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 
19,20 .1001 de seri. 19,30 

întrecerea 
cinstea ma- 

20,00 Oa. 
Electrometal

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I I I

10,00
pentru 
Charles 

„Pele-,
.Chariot cămătar".

I 
I

I

Situația din Italia meridională
Situația gravă a sudului i- 

talian a fost abordată și de 
Aldo Aniasi, membru ai Di
recțiunii Partidului Socialist, 
într-o cuvîntare rostiră la 
Bologna. După cea subli- 
n at că problema prioritară 
a sudului o constituie licit da
rea șomajului in iîndui tine
retului, Aniasi a arătat că 
guvernul nu poa e acționa în 
mod eheace fără sprijinul sin
dicatelor și al maselor popu
lare.

ROMA 24 (Agerpres).
Intr-c cuvînlare ros'ită în Si
cilia, senatorul italian Gerar
do Chiaromon-e, membru al 
secretariatului P.C..I. a a’.ras 
a'enția asupra caracalului 
dramatic a| situaț ei din Ita
lia meridională. El a ară a.t. 
că pentru soluționarea aces 
teia ese necesa.ă o . senim- 
bare radicală, ce tiebuie ini
țiată ' de guvern, cu sprijinul 
partidelor majorităț i pa 'a- 
menare.

Notă

I

*
I

UN TRIBUNAL Dl 1 KIEL 
a emis, la 24 ,uiie, un man
dat de arestare împotriva lui 
Michael Kuehen, președinte
le organ.zației naziste „Fron-
tul de , acțiune național 
cialist" din localitate, 
gahizația locală nazistă 
ținut întruniri interzise, 
punînd rezistență forjejor de 
poliție care au încercat să-i 
împrăștie pe participanții la 
adunări.

secolul al XlX-lea Pelăgio 
Pelagi. Poliția a declarat că 
pinza a fost scoasă din 
ramă din locul unde era ex
pusă în timp ce gaieri-a era

DIN MUZEUL DE ARTĂ 
MODERNĂ din Milano a 
fost furată o pictura apar-- 
finind artistului italian din

„Funinginea" îngerilor
Pulberea îngerilor... cum 
denumește Patrick Polge,o

într-un articol despre „noul 
flagel", nu este altceva de
cît fencilidină sau, mai pe 
scurt, „PCP" - substanța 
chimică folosită mai demult 
în medicină, în anestezii. 
Astăzi, substanța „PCP" in
trodusă in tije e țigărilor de 
marijuana constituie „noul 
pericol" pentru S.U-A.

De ce „noul" ?
Deoarece - aflăm răspun

sul -, acest compus chimic 
poate fi tabricat în condiții 
de absolută legalitate, atita 
vreme cit substanțele com
ponente se pot procura cu 
destulă ușurință de la orice 
laborator farmaceutic. Eterul 
și cianura de sodiu, o anu
mită proporție prestabilită, 
și „PCP“-ul poate fi consu
mat ca atare sau în ames
tec cu binecunoscuta țigară 
marijuana;

Numai in 1977, 
nea îngerilor" 
moartea a 400
Persoane care 
șit 30 de ani. 
sumate violent 
sive crize comatoase. Un tî- 
năr — James, 26 de ani — 
și-a ucis mama și, înainte

„tuningi- 
a provocat 
de persoane 
nu au depă- 
Decese con- 
după succe-

de a se sinucide, a scris pe 
pereții apartamentului : Mi- 
am iubit mama și nu am 
vrut s-o ucid", iar un altul 
Charlie, de 18 ani, și-a ucis 
prietena după ce a ingerat o 
cantitate care putea tran- 
chiliza un elefant. Sally, de 
17 ani, se află din anul 1974 

într-o stare fizică deplorabi
lă, an din care s-a pierdut 
în „dopping" și în „pulbe
rea diavolului*,

Efectele fencilidinei sînt 
imprevizibile, dar moartea 
survine in majoritatea cazu
rilor, După consumarea u- 
nei doze, reflexul toxicoman 
se instalează ireversibil și, 
la scurt timp, declanșează 
frecvente amnezii, prelun
gite, come tox'ce și provoa
că acute crize de schizofre
nie violentă: O dovadă în 
plus este și faptul că, la 
centrul de tratament new 
yorkez •,Phoenix House", din 
ultimii 20 de pacienți inter
nați, 17 sînt adepții fincilidi- 
net și prezintă deja simpio- 
mele menționate, la care 
se adaugă diminuarea capa, 
citaților senzoriale. Măsurile 
restrictive luate de autori
tăți pe întregul teritoriu a-

I 
I 
i 
I 
I 
I 1 
I 
î

merîcan, de la coasta de 
est a S.U.A. și p nă in Ca
lifornia, au dus la consta
tări surprinzătoare- printre 
cei arestați, ca Hind consu
matori și plasatori de drog 
in același timp, se găseau 
studenți in chimie și medi
cină, elevi, proprietari de 
camping-uri și un... doctor

> de la Universitatea Har-1 
vard.' Revista de ,-Tox;colo- ■ 
gie clinică" avertizează că 
acest drog afectează în pro
funzime țesuturile din subs
tanța cenușie, producind 
grave probleme respiratorii 
și de circulație sanguină. Cu 
toate că efectele nocive ale 
acestui nou diog au fost 
demonstrate, iar publicul a 
fost informat prin televiziune 
și programe speciale asupra 
pericolului la care se expu
ne, cei care îl consumă 
continuă să-l folosească 
pentru costul său scăzut" - 
menționează agenția France 
Presse. „Ce nu face... trus
tul drogurilor pentru cîteva ( 
clipe de evaziune din reali- J 
tate ? Face — scrie P. Pol- ! 
ge - o mare și dureroasă | 
afacere, iar orașele ameri- t 
cane vor suporta consecin- l 
țe/e". 1

Constantin ZLIBUȚ ț

I

deschisă, publicului. Aces
ta este al doilea furt de o- 
pere de artă dintr-un mu
zeu italian în ultimele trei 
zile. Sustragerea preceden
tă privește un tablou a! ce
lebrului impresionist fran
cez Auguste Renoir, operă 
evaluată la 100 milioane li
re italiene.

MINISTRUL ISRAELIAN al 
comerțului și industriei, Iga- 
el Hurwitz, și-a prezentat 
luni demisia din cabinetul 
Begin, informează agen
țiile France Presse și UniTed 
Press International. El a pre
cizat că a adoptat această 
hotărîre, întrucît nu

de acord cu suplimentarea 
bugetului pe care l-a apre
ciat ca inflaționist.

PLOILE TORENȚIALE care 
au căzut săptămîna trecută 
în regiunile din nordul In
diei au provocat mari inun
dații, soldate cu peste 100 
de victime - s-a anunțat o- 
ficial la Delhi. în statui in
dian Uttar Prâdeșh, sute 
de localități rurale au fost 
izolate de restul țării, iar 
.75 de persoane și-au pier
dut vmța în urma inundați-, 
ilor. Și în statul Rajasthan 
s-au produs inundații de pro
porții fără precedent, nu
meroase locuințe fiind d's- 
truse - informează agenția 
Reuter.

I

Telejurnal — 
socialistă în 
rii sărbători, 
meni, de ia
— Reportaj. 20,20 Seară 
de teatru : „Sîmbătă la 
Veritas” de Mircea Radu 
Jacoban — Premieră TV
— Spectacol realizat în 
colaborare cu Teatrul Na
țional „Vasile Alecsandn" 
din lași. 21,50 Viața ra
țională: Sedentarismul și 
supraaliment-ația - inamici 
ai omului. 22,00 Din car
tea cîntecelor românești. 
22,20 Telejurnal.

RADIO

știri.
matinale.

este

DUMINICĂ s-a desfășurat 
cel de-al doilea tur de. scru
tin pentru alegerea unui de
putat în circumscripția Seine 
Saint Denis (regiunea pa
riziană). Victoria a revenit 
din nou candidatei parti
dului comunist, Mărie There- 
se Goutmann, care a fost 
aleasă deputată, învingînd 
candidatul partidului Adu
narea pentru Republică.

Combinatul minier 
Valea Jiului

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea unui post de

5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ' ascultătorilor.

| 10,00 Buletin de știri. 10,05 
I Duete din operete. 10,20 
i Alternanțe folk și rock.
| 10,40 Miorița. 11,00 Bule

tin de știri. 11,05 Atlas 
folcloric. 11,35 D.sco:eca 
„U“. 12,00 Buletin de
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12,35 
Repere solistice. 13,00 De 
la 1 Ia 3. 15,00 Clubul cu
rioșilor. 16,00 Radiojur
nal. 16,20 Coordonate e- 
conomice. 16,40 Noi în- 
reg.strări de muzică ușoa
ră. 17,00 Buletin de știri. 
17,05 Memoria părnîntului 
românesc. 17,45 Tezaur 
coral românesc. 18,00 O- 
rele serii. 20,00 Profil tea
tral. 21,00 Buletin de știri. 
21,05 România - peisaj in
dustrial contemporan. 
21,20 Cadențe sonore.
21,40 Muzică ușoară. 22,00 I 
O zi într-o oră. 23,00 — I 
5,00 Non stop muzical I 
nocturn.
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- ECONOMIST PRINCIPAL (cu o jumă

tate de normă) la serviciul organizare, per
sonal, învățămînt, retribuire.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și De
cretul nr. 188/1977.

Informații suplimentare se pot primi zil
nic de la serviciul personal al C.M.V.J.
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t 241 
stabilă I 

ii. re alocuri > 
cădea . precipitațiil 
formă de aversă! 

de ploaie. Vînt slabj 
la potrivit din 
nordic.

Pentru următoarele 
de ore : Vreme inst 
cu cer variabil. Pe alocuri 
vor 
sub 

slabă 
pînă 
torul
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