
PROLETARI DIN TOATE TARILE, ONITI-VAI

I.M. PETRILA

teagul roșu
ANUL XXXIV, NR. 8088 MARȚI, 5 SEPTEMBRIE 1978 4 pag. — 30 bani

Pentru realizarea integrală a sarcinilor anuale la extractia de cărbune
Trei întrebări și mai multe răspunsuri, care converg 

spre o singură concluzie:
SE IMPUN MĂSURI FERME PENTRU 

RECUPERAREA RESTANȚELOR

Productivitate 
înaltă-producțîe

Bilanțul lunii august nu a fost satisfăcător pentru 
toate intreprinderile miniere din bazin. Cu excepția 
minelor Petrila, Paroșeni și Dîija, care au raportat 
producții suplimentare, celelalte au înregistrat serioa
se rămineri in urmă. Din acest motiv am întreprins 
o anchetă, adresînd conducerilor celor șapte între
prinderi miniere cu planul nerealizat trei întrebări :

1) De ce nu v-ați realizat sarcinile de 
plan pe luna august ?

2) Cum veți încheia trimestrul III ?
3) Ce masuri ați întreprins pentru

2
re

cuperarea minusului
Ing. EMERIC KOVACS, 

director tehnic al I.M. Lu- 
Pfni :

1) Deficiențele la comple
xele 2 și 3 au fost princi
pala cauză. La complexul 
nr. 2. în 13 iulie am fost , 
inundați din tavanul supe
rior și abatajul a intrat în 
presiune pe o porțiune de 
20 m. Ieșirea din această 
zonă a durat pînă în 11 
august, timp în care am 
pierdut 3000-4000 tone. La 
complexul hr. 3 in 5 
august am avut o surpare 
pe 12—13 ni ridicată abia 
după zece zile. S-au pier
dut peste 5000 tone cărbu
ne, Și1 toate .aceste neca
zuri numai la sectorul IV, 
sectorul cu ponderea cea- 
mai mare în producția în
treprinderii. La sectorul TI 
am pierdutcam 4000 de 
tone din cauza'unui abataj

intrat într-o zonă de 
pe 12 metri,

2) După diagrama

falie

făcu
tă de conducerile sectoare
lor se estimează o depăși
re de 2800 tone în luna 
septembrie, ceea ce nu în
seamnă recuperarea între
gului minus acumulat 
primele două luni ale 
mestrului. . .

3) Vom introduce la 
torul IV un nou complex 
care ne va ajuta, alături 
de celelalte, ca în trimes
trul IV să recuperăm 
<15 000 tone , de cărbune.

Ing. CRISTIAN DINES- 
CU, director 
I.M. Uricani :

1) Una din 
cauze care,ari 
nerea sub plan pe 
august a constituit-o lipsă 

■ posturilor în cărbune.

adjunct

în 
tri-

sec-

principalei 
dus la rămî- 

luna

Manuale pentru noul an de 
îDvățămînt

923 titluri de manuale, în 31 500 000 de exemplare, 
însumează Tirajul de 
didactică și pedagogică pentru noul an de 
iriînț, din care hi ai mtilt de jumătate sînt 
revizuite.

carte școlară realizat de Editura 
învățâ
nd și

In concordanță cu măsurile stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din iulie 1977 privind perfecționarea 
învățimiîntului,. in anul școlar 1978—1979, elevii vor 
dispune . de cărți privind tehnicile de laborator, ba
zele funcționării echipamentului electric și electronic, 
tehnologia construcțiilor civile, . industriale și agro
zootehnice, limbajele de programare etc., care vor 
permite înarmarea lor cu .nivelul de cunoștințe re
clamat de exigențele revoluției tehnico-științifice. In 
contextul acelorași preocupări, s-au elaborat manuale 
cu titluri și profile noi : „Istoria contemporană a 
României, a mișcării muncitorești, democratice și re
voluționare a Partidului Comunist Român", pentru 
clasele a Xll-a; „Probleme fundamentale ale istoriei 
lumii moderne și. contemporane" și „Probleme 
fundamentale de geografie a Republicii Socialiste 
România", pentru clasele a X-a, precum și primul 
manual de estetică realizat pentru tinerii care ur
mează cursurile liceelor de artă. De asemenea, printre 
manualele ce au la bază noi programe școlare, mai 
amintim pe cele de matematică — pentru clasele 
I, V, IX;de fizică: pentru clasele VI, IX, X, XI; de 
chimie și biologie: pentru ciclul IX-XII.

De menționat că pentru elevii din învățămîntul 
cu limba de predare a naționalităților conlocuitoare 
au fost tipărite 248 titluri de carte școlară, în aproa
pe 1 800 000 exemplare. Prin structură metodică și 
aspect grafic se remarcă manualele de literatură 
maghiară și literatură germană, pentru clasele a IX-a, v 
precum și o serie de cărți destinate învățămîntului 
tehnic. (Agerpres)

aceasta a contribuit nu a- 
tît lipsa de efectiv, cit in
disciplina. Numărul mare 
al absențelor, de toate fe
lurile, a condus la nereali- 
zarea sarcinilor de plan.

2) Deși în luna septem
brie ne vom realiza planul 
lunar, trimestrul nu va fi 
încheiat cu plus. Rămîne- 
rea sub plan e prea mare 
și nu va putea fi recupe
rată.

3) S-a făcut o analiză a 
factorilor care au dus la; 
nerealizarea sarcinilor. Am 
reorganizat sectoarele, bri
găzile în vederea acoperirii 
posturilor în cărbune și 
se speră ga în luna ■ sep
tembrie să dăm în jur de 
1000 tone peste plan. In 
ceea ce privește minusul 
de la sțîrșit de trimestru, 
acesta urmează să fie re
cuperat în întregime în tri
mestrul IV.

Din dorința de a în
cheia’ luna septembrie 
și trimestrul cu rezulta
te cit mai bune, minerii 
ile la Petrila obțin încă 
din primele zile impor
tante succese.

Producția suplimen
tară extrasă de la înce
putul lunii este de 436 
tone. In fruntea întrece
rii se situează sectoare
le III și II cu 517, res
pectiv 335 tone cărbune 
plus. Sporul de produc
ție s-a obținut ca ur
mare a creșterii produc
tivității muneii. Cele 
mai bune rezultate 
are sectorul III.

SECTORUL l — I.M.
LONEA

V

le

a-
și

Anchetă realizată de
Constantin IOVĂNESCU

Un start bun în 
ceasta lună a luat 
sectorul I de la I.M. Lo- 
nea. Pînă în prezent mi
nerii de aici au acumu
lat un plus de aproape 
200 lene de cărbune. 
Brigăzile cu cele Mai 
buhe rezultate sînt cele 
conduse de Marin 
Ciubăr și Cornel Ștefan

Dulgherii Ion Popescu, Mihai Pavel și Vintilă
Albeanu montează cofrajele metalice ale blocului 69 
din viitorul centru civic al Petroșaniului.

B I B L 1 O TE C A
tezaur de valori și catalizator 
al procesului instructiv-educativ
Biblioteca Institutului 

de mine din Petroșani în
globează în fondurile sale 
valori științifice și cultu
rale în sute de mii de vo
lume : tratate, manuale și 
cursuri universitare, co
lecții de publicații seriale, 
cataloage, sinteze docu
mentare, cercetări biblio
grafice etc. Neîndoios, es
te un tezaur pentru învă- 
țămîntul superior Mnier 
și printre beneficiarii săi, 
alături de studenți și ca
dre didactice, se află tot 
mai mulți specialiști din 
producție, din institute 
de eercetare-proidbtare și 
alte categorii de cercetă
tori. Fiind cimpul unor 
activități complexe cu(Continuar» in pag. a 2-a)

V'

dînci ecouri formative și 
informative, atît în pro
cesul instrtictiv-educativ ai 
viitorilor specialiști, cît și 
în munca de cercetare, în 
creație, biblioteca noastră 
se preocupă în permanen
ță să țină pasul cu dez
voltarea impetuoasă a ști
inței pe care s-o pună, cu 
maximum de rapiditate, la 
îndemîna tuturor benefi
ciarilor săi. ' ' :

In planul de activități al 
acestui „laborator de • 
muncă intelectuală" sînt 
prezente o serie de acțiuni’ 
menite să asigure, în 
principal, desfășurarea în! 
cît mai bune condiții a- 
noului an universitar: 
1978/1979, să răspundă ce
rințelor modernizării în- 

vățămîntului, perfecționării1 
activităților didactice șî 
facilitării cercetării științi
fice. Procesul căruia i se 
acordă, an de an, o mare 
importanță este acela al 
îmbogățirii colecțiilor cu 
manuale și cursuri,necesa
re studenților, cu docu
mentație necesară cercetă
torilor, constituind o con
diție de bază în asigurarea 
acoperirii disciplinelor din 
planurile de învățămînt 
cu bibliografia necesară1 
desfășurării în bune con
diții a învățămîntului. . 
Pentru aceasta, urmărind 
îndeaproape disciplinele, 
ce se vor studia în anul u- 
niversitar 1978/1979 și cal- 
culînd necesarul de mate
rial didactic la cifrele de 
studenți ce vor urma atît 
anul I cît și anii mai mari, 
constatîhd că o parte din 
materialele bibliografice o- 
bligatorii nu vor fi sufi
ciente, am luat din timp

_ A huța j ui niecțanizăt condus de Titu Tcacenco de la Paroșeni este linul 
locurile cheie unde se hotărăște ■. soarta producției minei. De ia începutul anului- 
minerii de aici se află în întrecere eu ortacii lor din brigăzile conduse de Franeisc 
razakas și Ilie Filiche pentru a extrage producții suplimentare.

I

CVă informăm
O NOUA PROMOȚIE 

DE ÎNOTĂTORI, 
ția Asociației 
„Preparatorul" 
în pregătirea 1 
înotători a fost 
mată și anul acesta. Nu
mai în luna august 25 
de elevi au absolvit 
cursul de înot organizat 
de școala generală nr. 
3 în perioada vacanței

Tradi- 
sportive 
Lupeni 

tinerilor 
confir-

Prof. Mioara COSTINAȘ. 
șef bibliotecar I.M.P.

la ștrandul din localita
te. <<:.i.)

■VERNISAJ. La Muzeul- 
mineritului din Petroșani 
a fost vernisată ieri ex
poziția de pictură realiza
tă de Rozalia Sîrbu, mem
bră a cenaclului artiștilor 
plastici amatori din Petro
șani. Expoziția va fi des
chisă pînă la 20 septem
brie. (T.S.)

IN TABĂRA școlară de

trec ultimele zile de va
canță 200 de elevi din ju
dețul Ilfov. Ei formează 
ultima serie din cele 6 
care au făcut cunoștință 
în cursul acestei veri 
pitoreștile locuri din 
lea Jiului. (Gh. O.)

TEATRU. Mîine, la
20, Teatrul de comedie 
din București prezintă pe 

Ia Valea de Pești își pe- scena Casei de cultură din

cu
Va-

ora

• (Continuare in pag. a 2-a)

Petroșani un spectacol cu' 
comedia „Ciripit de pă
sărele" de Dinu Grigores- 
cu. In reprezentație vor 
fi Stela Popescu, Vasi- 
lica Tastaman, Ștefan Ta- 
palagă, Iurie 1 
lentin Plătăreanu și al ți 
actori ai teatrului bucu- 
reștean. (T.S.)

, „ 1 

Darie, Va- |

I
I

ttâ uit&tinani
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restanțelor

a criticat,

Cronica filmului

ALEXANDRESCU

Gh. OLTEANU

Foto : Ion LICIUFilă -a noului din municipiul nostru.

Aspect de la magazi
nul de încălțăminte din 
cadrul 
complex 
troșani.

Foto

luna septembrie există 
plan, rămânerile

încheierea
plan

cuanjce „îndeosebi......la
portuarele cu bandă 

raclele din abatajele

Despre carențele mani
festate în organizarea și 
desfășurarea etapei jude
țene de handbal din ca
drul „Daciadei", categoria 
tineri peste T9 ani, S-a 
scris în ziarul nostru din 
25 iulie a.c. sub titlul 
„Compromiterea unei com
petiții". In răspunsul tri
mis redacției, Consiliul ju
dețean pentru educație fi- 
aică și sport recunoaște în 
modul cel mai sincer jus
tețea criticii aduse și ara
tă că cele relatate consti
tuie obiectul unei analize 
în cadrul C.J.E.F.S. In con
secință, s-a stabilit ca la 
etapa de zonă să participe 
echipa „Utilajul" Petroșani, 
formație care în competiția 
amintită a participat res- 
pectînd întocmai prevede
rile regulamentului.

.Tentacule" este 
un monstru ma- 
face ravagii în- 
a litoralului ca- 
Exceptînd cîteva

del prototipului, „Rechinul 
alb", și aici ni se prezintă 
condamnabila atitudine a 
autorităților, care camu
flează seria de accidente 
misterioase. Singurul fapt 
original din film este mo
tivarea agresivității mons
trului. Conform unei con
cepții cam empirice des
pre influența nefastă pe 
care tehnica modernă o 
exercită asupra echilibru
lui ecologic, caracatița tre
ce la acțiune din pricina 
unor mecanisme electroni
ce submarine. Un alt fapt, 
care poate să treacă drept 
inedit, este deznodământul: 
caracatița va fi neutraliza
tă de două balene dresate. 
In fruntea unei distribuții 
cvasi-anonime se află doi 
mari actori, excelenții Hen
ry Fonda și John Houston, In 
rest, evoluțiile celorlalți 
sînt la nivelul filmului ca
re dacă n-ar fi destinat să 
ne pună nervii la încerca
re, am putea spune că e 
o poveste naivă.

Ing. ION Dl MITRAȘ, 
director al I.M. Vulcan : 
■ 1) Două dintre sectoare 
au determinat riereajizafea 
planului. La sectorul 1T1 
nu s-du confirmat rezerve
le stratului 13 în 
III, iar la 
cern' cu trei abataje 
mare capacitate;-prin 
crări vechi’. E drept că 
Unele. perioade au. existat 

dereglări și în privință 
plasării posturilor. •

2) . Pentru realizarea pla
nului lă trimestru vom în
cheia bine Tuna- septembrie 
și chiar cu. ' posibilitatea 
de recuperare , a unei-parii 
din minus ■ -

3) Tri acest sens am luat 
măsuri de asigurare a - ți
nui spor de: posturi în a- 
bațaje, eu TO—20 mai mult 
în' tot cursul lunii.' Linia 
de front va fi îmbunătăți
tă prin intrarea în ‘ func
țiune a unor noi fronturi 
de lucru la sectoarele I, 
III, IV Si V. '

Ing. VIOREL BOANTA. 
director al I.M. Lenea:

1) Sînt mai multe moti
ve : rieasigurarea plasării 
posturilor în abataje ia 
nivelul stabilit ; nu au fost 
create toate condițiile pen
tru realizarea randamen
tului planificat la abataje
le frontale, în general, la 
abatajele ncmecănizate în 
special ; nerespectarea teh
nologiei de lucru la uncie 
abataje din sectorul 1H, 
neasigurarea condițiilor de 
funcționare a utilajelor în 
toate cazurile, precum și 
numeroasele avarii elec- 
trome 
transj 
și cu. 
frontale.

2) Doar luna , șeptembr 
o vom încheia la plan.

blocul
sectorul V tre

fle 
lu- 
în

conștiinței de sine a po
porului nostru a fost în
delungat, fiecare etapă 
fiind caracterizată de noi 
mărturii ale unității, de 
generalizarea unui senti
ment despre care folclo
rul, acest tezaur al istoriei 
și spiritualității, transmi
tea o mulțime de informa
ții. Marii cronicari moldo-

măsuri pentru ca acestea 
să fie remultiphcate in 
cadrui atelierului : institu
tului. De asemenea, pen
tru cursurile și manualele 
apărute la edituri, centra
le și care nu mai pot fi 
procurate din librării, am 
făcut cereri de transfer de 
la diverse institute dein- 
vățămînt superior din ța
ră, o parte din aceste ce
reri fiindu-ne deja onora
te.

O preocupare de bază a 
bibliotecii este și aceea de 
a organiza, înainte de în
ceperea fiecărui an școlar, 
fișierul bibliografiilor din 
planurile de învățămînt în 
așa fel îneît, din prima 
zi a anului universitar, 
studenții din toți anii să 
poată lua cunoștință eu 
disciplinele ce le vor par
curge și eu materialul bi
bliografic indicat la fieca
re.

Pe linia educării și ins
truirii în tehnica muncii 
de documentare, noul 
„Ghid al bibliotecii* — 
material metodic destinat 
tuturor categoriilor de be
neficiari — "ce va apare în 
luna aceasta va da toate 
informațiile cu privire la 
înmagazinarea publicațiilor 
cît și la posibilitățile de 
regăsire rapidă a informa
țiilor de către cititori. Se 
găsește, de asemenea, în 
pregătire „Ghidul studen
tului din anul I“, menit

lui, cunoaștem și 
succes 

a determinat 
să turneze o 
a „Rechinului 
aproape * firesc 

un ui ' mare

sector, de 
ieșit un

înfăptuire firească a năzuințelor 
seculare ale poporului

Recunoaștere sinceră 
și... măsuri

Coproducția americano- 
italiană „Tentacule" face 
parte din categoria filme
lor pe care critica cine
matografică le cumulează 
sub denumirea de horror 
(groază). Dar noțiunea es
te destul de încăpătoare 
și se caracterizează prin 
sensibile oscilații valorice, 
de la pelicule de real in
teres, pînă la cele total 
nesemnificative, provocînd 
mai curînd ilaritate, decît 
fiori pe șira spinării. O 
notă comună a tuturor fil
melor de acest gen, indife
rent de ambițiile lor, este 
faptul că subiectele se 
mișcă aproximativ în ace
eași sferă, ceea ce presu
pune, evident, repetiția, 
urmată de monotonie.

Spectatorii de cinema de 
Ia noi au putut citi destul 
de mult despre filmul „Re
chinul alb", foarte discutat 
cu vreo doi-trei ani în ur
mă. Grație relatărilor de 
presă amănunțite, știm 
despre ce e vorba în el, 
știm ce arsenal tehnic s-a 
pus la bătaie pentru roa

să meargă prost. Au apă
rut iarăși necazurile Ia 
descensoare, ruperi de elice 
și înfundări, ca și Ta ben
zile de pe orizontul 13.

2) In luna septembrie 
sperăm să ajungem în 
sfîrșit, la plan. <

3) Dacă ’ se face planul 
lunar la Livezeni, va fi un 
măre succes.

Ing. DUMITRU NICO- 
LESCU, inginer șef I.M. 
Bărbâteni :

1) Nu am putut presta 
toate posturile planificate. 
Aproximativ 500 de pos
turi nu s-au plasat din 
cauza absențelor (absențe 
nemotivate și concedii me
dicale). Deci o problemă 
de disciplină. Din acest 
motiv nici activitatea de 
transport și aprovizionare 
nu s-a desfășurat normal.

■2) Iri luna septembrie ne 
vom realiza planul. Pers
pective sînt. Va rămîne în 
continuare minusul de pe 
iulie și august. Ț : >

3) Pentru recuperarea a- 
cestuia am luat o serie de 
măsuri. Vom păstra o li
nie de front excedentară: cu 
8 ml față de luna august. 
Vom mări numărul de pos
turi cu circa 20 prin unele 
mișcări de efectiv dc la 
activitățile, auxiliare spre 
sectoarele de producție.

3) Minusul nu-1 vom pu
tea recupera în acest tri
mestru. Datorită condițiilor 
amintite,. doar în trimes
trul IV vom reuși realiza
rea ritmică a planului;

Ing. DUMITRU POPEA- 
NAȘ, director al I.M. A- 
ninoasa : . •

1) Nu am realizat pro
ductivitatea muncii cu 600 
kg/posl deoarece la secto
rul I s-a terminat un aba
taj frontal și de la jumă
tatea. lunii. am.. folosit, or- 
menii la echiparea unui alt 
abataj cu complex meca
nizat. La un alt 
asemenea, ne-a 
frontal.

.2—3) Pentru 
lunii septembrie la 
ani I iul măsuri ca cel tîr- 
ziu îh 13 să intre în func
țiune complexul de la 
Sectorul I. Cu linia de 
front la sectoarele III și 
IV ne-am redresat deja. 
Urmează să prestăm și 
posturile planificate, însă 
minusul din prunele două 
luni se va recupera abia 
în trimestrul IV,

Ing. DUMITRU OPRIȘ, 
director a! I.M. Livezeni :

1) începutul lunii august 
promite realizarea planu
lui, Pînă .în decada a 111-a 
eram siguți^de acest lucru, 
numai că de atunci a în
căput din ;nou . transportul

Așadar, cu toate că în
certitudinea realizării sarcinilor _ .___ , _________
în urmă acumulate in cel de-al IlI-lea trimestru nu 
vor’fi recuperate. Toți interlocutorii își pun mari 
speranțe în trimestrul IV. Se impune insa necesitatea 
de a se acționa prin toate mijloacele pentru folosirea 
integrală a capacităților de producție și întărirea dis
ciplinei în muncă, astfel incit zi de zi să se obțină 
depășiri de plan.

lare. O primă victorie este 
unirea de la 1859 . Care 
deschidea noi perspective 
și unea eforturile tuturor 
românilor într-un singur 
sens. „Noi vrem o Dacie 
așa cum a fost, căci isto
ria și dreptul,, trecutul și 
prezentul ne dau dreptul 
să .aspirăm spre o Dacie 
Română. Acest pămint în
roșit de sîngele și sudoarea 
strămoșilor, die douăzeci de 
ori secular este al nostru", 
scria, în 1883 gazeta „Da
cia viitoare", iar Ion Sla
vici, in „Tribuna" din Si
biu afirma același- dezide
rat al unirii. ..........

Cre.area, în 1893, a parti
dului politic: al proletaria
tului din România * da un 

■ nou impuls luptei clasei 
. muncitoare pentru unifica
rea țării. Chiar 11 Con.grc- 
sul de ' Constituire ia 
P.S.D.M.R. se afirma acest 
ideal. . ..

Realizarea statului' națio
nal român unitar, la 1 de
cembrie 1918, a fost rodul 
luptelor maselor largi 
populare, opera întregului 
popor, a întregii națiuni. 
Pentru unitate și indepen
dența a luptat secole de-a 
rîndul poporul care . știa 
că aici i-au fost .strămoșii. 
„Unirea Transilvaniei* cu 
România a constituit îii- 
făptuirea firească a năzuin
țelor seculare de’ unitate 
a poporului român, a vi
sului pentru care au lup
tat și ș-au jertfit nenumă
rate generații de înaintași, 
împlinirea unei necesități 
obiective a însăși dezvoltă
rii istorice", sintetizează 
Programul partidului a- 
cest proces complex și în
delungat al formării stă 

’. tulul național român tini- 
ăiar- . .

Prelucrat ia 
„Ora șoferului*4

In articolul „Dis de di
mineață pc șoselele muni
cipiului", publicat în zia
rul „Steagul roșu" nr. 
8044, sc criticau mai mul
te deficiențe din domeniul 
rutier. Răspunzând semna
lului critic din ziar, Ex
ploatarea de transport Pe
troșani confirmă justețea 
celor relatate precum și 
măsurile, luate pentru ca 
asemenea deficiențe să nu 
se mai repete. Cu privire 
la abaterile conducătorului 
auto Precup Țăran, cazul 
a fost prelucrat cu între
gul personal de control și 
verificare la „Ora șoferu
lui". S-au luat, de aseme
nea, măsuri ca pe - viitor 
să nu se mai repete ase
menea situații. In ceea ce 
privește articolul cu privi
re la starea tehnică deplo
rabilă a IFROM cu nr. 
41 HD 2371, pentru aceasta 
șoferul a fost sancționat, 
iar revizia autovehiculului 
a fost efectuată.

Unirea de Ia 1859, cuce
rirea independenței de stat 
a României în 1877, unirea 
Transilvaniei cu România 
la 1 decembrie 1918 — mo
ment care a însemnat 
crearea statului național 
român unitar — sînt pa
gini istorice nepieritoare 
în conștiința poporului 
nostru deoarece concen
trează conștiința neamului 
care a luptat secole de-a 
rîndul pentru unitate, li
bertate, independență și 
suveranitate. Odată : eu 
formarea conștiinței unită
ții de limbă și neam a 
tuturor românilor, s-a cris
talizat și conștiința conți
nu tații pe. Teritoriul vechii 
Dacii, momente caro , mr 
declanșat o continuă lup
tă a maselor largi popu
lare .conduse de domnitori 
al căror nume a intrat în 
legendă.

Lupta poporului pentru 
unitate este legată dc ter
menul etnic „român" care 
este menționat pentru pri
ma oară la 13 martie 1489, 
într-un document al can
celariei lui Ștefan cel Ma
re, _ amințindu-se hotarele 
moșiei lhi Bodea Românul. 
CîU despre! spațiul în care 
trăiau' românii, se aminteș
te îp cunoscuta “scrisoare 
din 1521 a negustorului 
Neacșu din Cîmpulung. 
Procesul de închegare, a

veni și munteni, învățatul 
Dimitrie Cantemir, apoi 
reprezentanții Școlii arde
lene se aplecară asupra u- 
nității de limbă și origine 
a românilor, descoperind 
noi și noi dovezi incontes
tabile. „Românii, toți 
eîți locuiesc în țara ungu
rească sau Ardeal sau în 
Maramoroșu sînt de același 
neam cu moldovenii șt toți 
de la Rîm șe trag", scria 
Grigore Ureche, iar Miron 
Gosti'n și Dimitrie Cante
mir susțin ideea unității 
și vechimii românilor prin 
metodice cercetări etimo
logice și etnologice.

Odată cu evoluția conș
tiinței unității etnolingvis- 
tice și teritoriale a tutu
ror românilor, istoria este 
străbătută de lupta popo
rului care era însuflețit în 
cauza sa dreaptă de idea
lul unirii, al independen
ței naționale și al dreptății 
sociale. In secolul al 
XIX-lea problema unității 
era dezbătută în presa 
timpului și la tribuna par
lamentului, era împărtăși
tă de masele largi popu-

Iizarea 
faptul că imensul 
de public 
realizatorii 
continuare 
alb". Este 
că în urma 
succes de public (așa cum 
a fost „Love story", de 
pildă), produsele epigoni- 
ce apar ca ciupercile du
pă ploaie. Astfel se face 
că și în urma „Rechinului 
alb" a luat naștere filmul 
lui Oliver Hellman, „Ten
tacule", o producție tipic 
epigonică.

Și în „ 
vorba de 
rin, care 
tr-o zonă 
lifornian. 
detalii nu tocmai semnifi
cative, linia acțiunii este 
aceeași. O caracatiță gi
gantică (faptul că în loc 
de maxilar titanic, e vor
ba de niște tentacule uria
șe nu presupune grozav de 
multă fantezie din partea 
scenaristei) își face de cap 
într-o localitate, semănînd 
panică printre oameni. Fi-

să-i introducă în munca 
de informare-documentare 
în universul surselor ce Ie 
deține biblioteca noastră. 
In același scop, ne-am 
propus ea în noul an uni
versitar să organizăm, în 
cadrul „Zilelor deschise ale 
bibliotecii", cursuri de teh
nica muncii intelectuale, 
concretizîndu-se în cicluri 
de lecții. In ceea ce pri
vește organizarea internă 
a fondurilor bibliotecii, o 
atenție sporită se acordă 
reorganizării depozitului 
de manuale și cursuri în 
vederea dispunerii lor pe 
ani de studii în așa tel în
eît distribuirea să fie cît 
mai echitabilă și raționa
lă.- "L..

: Centru de educație și în
vățămînt, biblioteca Insti
tutului de mine este din 
ce în ce mai mult cuprin
să în acțiuni legate de 
producție, prin cercetările 
bibliografice pe care le în
tocmește la cererea între
prinderilor miniere din 
țară, cît și prin numeroa
sele împrumuturi de ma
teriale documentare ce le 
face cercetătorilor din in
dustria extractivă. Acestea 
sînt cîteva aspecte din ac
tivitatea bibliotecii univer
sitare din Petroșani earb 
este și va fi Un adevărat 
laborator de muncă crea
toare, în care să se plămă
dească acele puternice per
sonalități și acele conștiin
țe active de care are ne
voie societatea socialistă.

Ț-f ;
M' • iillr
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Sport • Sport e Sport * Sport ♦ Sport • Sport • Spor:
FOTBAL, DIVIZIA A

Corvinul Hunedoara — Jiul 3-2 (2-1)
(De la tri

Derbiul județean al -di
viziei A iu fotbal se anun
ța incă din debut destul 
de dificil pentru sportivii 
din Valea Jiului. Proble
mele .antrenorului , Gheor- 
ghe Ene în alcătuirea for
mației, grija . depășirii zo
nei „anonime" a clasamen
tului, .dorința’ înscrierii 
primului gol din acest 
campionat, terenul mus
tind de apă, au constituit, 
fără doar și poate, tot a- 
tîtea obstacole ce trebuiau 
depășite,.aici, la.Hunedoa
ra.

Meciul debutează printr- 
un inerent - „balet pe iar- 

. bă", iar atăeu-1-- ■ gazdelor 
care încearcă să-și ■ dove
dească- astfel- intențiile îl 

- găsește pe Va-e.tuș, care tri
mite puțin peste, bara 

' transversală a porții _ lui 
Cavăi,; un balon expediat 
cil capul. Gestul său a - 
vea sa fie, apoi imitat . în 
min. 3,.din același loc, de

■ către. .Cassai, care,’ primind 
o. centrare de pe partea

■ dreaptă, uită că se .află în
■ propriul careu; si . trimite 

cu.- capul mingea in poar
tă... autogol, 1—0, iar șan
sele. Jiului sînt considera
bil diminuate. Jocul se

tisul nostru special, ȘTEFAN 
'mută apoi în drpptul liniei 
ce marchează/Centrul tere- 

‘ țiului, ' Mulțes'ca, .-Stoică, 
Șțoichițu, transformed ii-se,? 
în adevărați cărăuși de 
baloane, pierdute însă cu 
regularitate de înaintarea 
noastră. După primul sfert 
de oră, acomodați c.u tere
nul, ătacanții Jiului încep 
să-și facă simțită prezen
ța, organizează acțiuni măi 
clare, concretizate prin șu
turi puternice (de Sălaj an, 
P. .Grigore, Ciupițu),' dar 
nu și pe tabela de mar
caj. Min. 23... Agtid a scă- ' 
pat singur spre poartă, Ca- 
vai pornește în întîmpina- 
rea lui și-1 stopează, dar 
mingea ajunge lă ,/Văetuș

' care (a fost în ofsaid) în
deplinește 6 simplă fofmă- 

' Jitate. Arbitrul • Gheb'rglie 
Ketezan (București) nu a 
văzut dacă in momentul 
pornirii balonului de ia 
Agud, Cavai l-a atins sau 
nu, consultă tușierul, pe 
fondul protestelor' justifi
cate! ale Oaspeților, și a-

- cordă gol valabil : 2—0.
Din acest -minut • mingea 
se perindă do la o. poartă la 
alta, purtată de (eroi ai 
ratărilor) Văetuș; Sălăjan 
(în min. .33 Merlă salvează

COSTEA)
de pe linia porții !) pînă în 
min. 38 cînd la o greșeală 
a; lui Ăngelescu, Mulțeseu 
insistă, tentează pe Bolo- 
gan și înscrie plasat în 
stingă porții: 2—1...

Repriza secundă se re
marcă- prin atacurile mai 
puternice . ale Jiului', care 
nu concepe să piardă și 
aici după ce gheața goluți
lor a fost spartă ; Sălăjan 
are două mari ocazii în 
min. 47 și 49 pe care, le i- 
rosește de puțin. Min. 56 
Mulțeseu execută o lovitu
ră liberă, Sălăjan se înăl
ță în careu și de la 10
metri reia cu capul în
plasă : 2—2, (fără dubii 1). 
Timp de 6' minute;! Cavai 
apără eu ’ siguranță ; tot' ce 
este posibil său “pare im
posibil de apărat, dar es
te învins apoi (mascat fi
ind) de șutul puternic al 
lui Nicșa care primise o 
pasă de la Ăngelescu. Era 
min. 62 și 3—2... Scorul li
nei noi înfrîngeri, scorul 
unui meci, de altfel, echili- 

. braț, dar care pentru Jiul 
înseamnă totuși un loc 17 
în clasament, care, cere 
neîntîrziat o „repriză" de 
meditație și luare de mă
suri.

spectaculoasele atacuri ale handbaliș tilor de la Ulilajul-Știința din Petroșani au 
încântat privirile suporterilor. Foto : Ion LICIU

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : Sp. 

Studențesc —U. Craiova 4—1. ; 
F.C. Corvinul — Jiul 3—2; 
F.C. Baia Mare — F.C. Bihor 
1—0 ; «Poli" Iași — F.C. Argeș
• —2 ; Steaua — „Poli" Timișoa
ra 2—0 ; Chimia Rm, Vîlcea — 
C.S. Tîrgoviștc 3—3 ; U.T.A. — 
F.C. Olimpia 0—0; A.S.A. — Di- 

• namo 2—1 ; Gloria — S.C. Ba
cău 1—0.

CLASAMENTUL

DIVIZIA C—8
REZULTATE TEHNICE : Uni

rea Sînnicolau Mare — C.I.D. 
Blaj 2—0, Minerul Oravița — 
Știința Petroșani 2—2, Metalul 
Bocșa — Vulturii Tx. Lugoj 3—0, 
Electromotor Timișoara — Uni
rea Tomnatic 1—1, Metalul Oțe
lul Roșu — C.F.R. Simeria 1—0, 
Metalul Hunedoara — I.C.R.A.L. 
Timișoara 3—1, Gloria Reșița — 
Unirea Alba Iulia 1—1, Minerul 
Ghelar — Laminorul Nădrag 
1—1; 3 . B.

RLGBI Debut neconvingator al Științei 
în fața propriilor suporteri

Un. număr mare de iu
bitori ai jocului cu balo
nul oval au luat loc în 
tribuna stadionului Știin
ța. din Petroșani pentru a 
asista la prima evoluție a 
studenților mineri, în for
mație remaniată, în pro
priul teren. -< 
- Avînd în față un adver- 

. sar cu pretenții, .11.C. Gri- 
vița Roșie București,-cinci-, 
șprezecele petroșănean a 
trecut prin foarte multe e- 
moții pînă la obținerea de
ciziei de, învingătoare. An- 
grenîndu-se în jocul în
chis, lipsit de spectaculozi
tate al elevilor lui Viorel 
Moraru și Radu Demian, 
așii de ieri ai acestui stil 
de joc, rugbiștii echipei 
gazdă au dominat teritorial 
marea majoritate a timpu
lui, fără însă a reuși prea 
des deschiderea elegantă 
a frumosului joc la mină. 
Deși deschiderea scorului 
aparține gazdelor ea .urma
re a loviturii de pedeapsă 
transformată de Țudose 
(min. 30), oaspeții ău victo
ria în mină, pînă în ulti
mul minut de joc, . grație 
celor două ,,drpp"-uri sem
nate de ex-petroșăneanul 
Valeriu Făfcușeanu (minu
tele 39 și 48).

Ultima jumătate de oră 
este punctată de încercări 
disperate ale elevilor lui 
Titi lonescu (noul antrenor

al Științei) de a perfora 
ermeticul sistem' defensiv 
bucureștean, dar reușita a 
venit foarte târziu, în fina
lul partidei, atunci ..cînd 
puțini mai. sperau . în' răs
turnarea situației. La una 
din acțiunile ofensive ale 
înaintării petroșăncne,’ ba
lonul - este cules de... ex- 
grivițeanul, Ghiță, . o cursă 
'spectaculoasă " a '' acestuia 
și 7—fi '<3—3); în favoarea 
Științei’ Petroșani, Tiidose 
nemăireușind transforma
rea încercării. ’ ‘ 1

• Echipă din Petroșani, cu 
patru nume noi ,în forma
ție, Ghiță, BUcan, Pălanâ- 
riu .și Tișu, nu a, reușit să 
convingă pe deplin, lăsînd 
totuși impresia că odată 
ce noul „profesor? al stu

denților, va. reuși să im- 
pi'ime omogenițateă nece
sarii unui cincisprezece eu 
pretenții, rezultatele nu 
vor.întîrzlă să'apără.

La fluierul bucureștea- 
nului Vasiie Cismaș s-au 
aliniat următoarele forma
ții' : . ■ ■ ■ ■ * -

ȘTIINȚA : Bucan, Orte- 
lecari, . ion Aurel — , Tișu, 
Palanariu Băîoi. Stoica, 
Viefu —' Drpndoe, Nedi'k u 
— îțjerca. (Dragu), Budiea, 
Ghiță. Milcă — Tudbse.

R. U. GRIVIȚA ROȘIE: 
Șeatlat, ; Bălan, Dinu - 
Tufeanli, Marin Vlăd, 
Voicu, Stroe — Bărgăunaș, 
Fălcușanu ■— Negoescu, 
Bidirel, Rădoi, Sabău ■’ — 
Sim ion. -

Ni colac I.OBONȚ

Tir cu arcul

Petrică Feier pe locul 8 
la concursul Internațional „Prietenia4*

Baza sportiva Olimpia 
din București a găzduit in
tre l—3 septembrie a.e. 
concursul internațional de 
tir cu arcul „Prietenia" la 
care au participat •- arcași 
din R.S. ■ Cehoslovacă, 
R.P.D. Coreeană, R.P. Polo
nia, R.P. Ungară, U.R.S.S. 
și 11.S, România.

Din lotul de juniori al 
țării noastre au făcut parte 
și trăgătorii aninoseni Pe-

trică Feier, Aurel . Urițes- 
cu și' .Bănuț Baroncva.,

După . o .. comportare 
bună la toate probele, 
Pețrică Feier a acumulat 
1202 puncte, oeupipd locul 
6 la juniori, la această 
importantă competiție in
ternațională de verificare 
a'lotului nâțjonal de tir . cu 
arcul. ' •

Aurel SLABII

REZULTATE MERITORII 
IN FAZA FINALA

Micii fotbaliști ai Școlii 
generale nr. 4 din Petro
șani au reprezentat județul 
Hunedoara la • întrecerile 
finale pe țară la minifot- 
bah Avînd o comportare 
meritorie, fotbaliștii din 
Petroșani au învins cu
4— 2 reprezentativa. j ude- 
țului Bacăuț cu 5—2 pe 
aceea din Sălaj și eu 4—3 
echipa din Botoșani. Fiind, 
învinsă cu 4—1 de repre
zentativa județului Alba, 
echipa din Petroșani s-a 
calificat pentru Jocurile
5— 8.

«••••••••••••••••••*••••••••••••
CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE: Cons

tructorul Hunedoara — Aurul 
Certej 4—0, Dacia II Orăștie — 
Preparatorul Teliuc 5—0, Meta
lul Simeria — Preparatorul Pe- 
trîla 4—0, Metalul Criscior — 
Minerul Uri.cani 1—1, C.F.R. Pe
troșani Minerul Aninoasa 
3—2;.....Minerul Pâroșeni —
I.G.C.L. Hunedoara 4—1, Explo
rări Deva — Parângul Lonea’ 
5—0, I.M.C. Bîrcea — Auto Ha
țeg 1—1.

Telex • Telex

Steaua 3 3 6 0 9-3 6
F.C. Baia M. 3 3 0 0 4-0 6
F.Cv Argeș ■' 3 3 0 0 5-2 6
A.S.A. . " 3 2 1 0 7-3 5
C.S. Tîrgoviște 3 2 1 0 5-3 5
U.T. Arad 3 1 2 0 3-0 4
F.C. Corvinul 3 2 0 i 4-3 4
Sp. Studențesc 3 1 1 î 5-3 3
Chimia' Rm. Vîlcea 3 1 .1 î 6-6 3
„U“ Craiova 3 1 1 i 3-5 3
„Poli" Iași 3 1 0 2, 2-3 2
S.C. Bacău 3 1 6 2 1-2 2
Gloria Buzău 3 1 0 2 2-5 2
F.C. Olimpia 3 0 1 2 2-5 1
„Poli" Timiș, 3 0 1 2 1-4 1
Dinamo 3 0 1 2 1-4 1
Jiul 3 6 0 3 2-5 0
F.C. Bihor 3 6 6 3 2-8 0

ETAPA VIITOARE: U.T.A.
— Steaua, S.C. Bacău — C.S. 
Tîrgoviște, Jiul — Chimia, „Po
li" Timișoara —- Sp. Studențesc, 
F.C. Olimpia — F.C. Corvinul, 
F.C. Bihor — „Pod" Iași, F.C. 
Argeș — F.C. Baia Mare, Dina
mo— Gloria Buzău, „U" Craio
va — A.S.A ■

CLASAMENTUL
Laminorul Nădrag 2 11 0 5 A 3
Unirea Tomnatic 2 110 3-13
Unirea Alb. Iulia 2 1 1 0 .3-1 3
Unirea S.M. 21103-1 3
Știința Petroșani 2 11 0 5-4 3
Metalul Bocșa 210 14-32
Electromotor Timiș. 2 0 2 1 2-2 2
Vulturii tx. Lugoj 2 10 13-42
ICRAL Timiș 2 1 0 12-3 2
Metalul Oț. Roșu 2 10 1 1-2 2
Metalul Hd. 2 1 0 1 3-5 2
Minerul Ghelar 2 0 111-21
C.F.R. Simeria 2 0 111-21
Minerul Oravița 2 0 1 12-4 1
Gloria Reșița 2 0 11 2-4 1
CIL Blaj 2 01 1 1-3 1

ETAPA VIITOARE: Lamino
rul — Vulturii, Gloria — Me-
talul Bocșa, Unirea Tomnatic —i
Minerul Ghelar, ICRAL — Mi
nerul Oravița, Știința — Electro
motor, CIL Blaj — Metalul Oțe
lul Roșu, C.F.R. Simeria — Me
talul Hd, Unirea Alba Iulia — 
Unirea Sînnicolau Mare.

CLASAMENTUL
Constr. Hd. 3 3 0 0 13- 0 6
Dacia „II Orăștie 3 3 0 0 14- 1 6
Explorări Deva 3 3 0 0 8- 1 6
Minerul Pâroșeni 3 2 1. 0 10- 3 5v
Minerul Aninoasa 3 2 0 1 6- 3 .4
Aurul Certej 3 2 0 1 5- 6 4
I.G.C.L. Hd. 3 2 0 1 4- 5 4
Parângul Lonea 3 1 1 1 7- 8 3
Minerul Uricani 3 1 1 1 7-11 3
Metalul Simeria 3 1 0 2 6-6 2
C.F.R. Petroșani 3 1 0 2 6-10 2
I.M.C. Bîrcea 3 0 1 2 3- 6 1
Metalul Criscior 3 0 1 2 1- 5 1
Auto Hațeg 3 0 1 2 3- 8 1
Prep. Petrila 3 0 0 3 0- 6 0
Prep. Teliuc ■ 3 0 0 3 0-14 0

ETAPA A IV-a (10 septembrie): 
Aurul Certej — Auto Hațeg, Pa- 
rîngul Lonea — I.M.C. Bîrcea, 
I.G.C.L. Hd. — Explorări Deva, 
Minerul Aninoasa — Minerul 
Pâroșeni, Minerul Uricani — 
C.F.R. Petroșani, Prep. Petrila
— Metalul Criscior, Prep. Teliuc
— Metalul Simeria, Constructo
rul Hd. — Dacia II. Orăștie. ;...

FOTBAL
In prima etapă a campionatu

lui Greciei, echipa Panathinai- 
kos Atena, viitoarea adversară 
a formației F.C. Argeș Pitești în 
„Cupa UEFA“, a învins pe teren 
propriu eu scorul de 2—0 echi
pă Panahaiki.

ȘAH
BUDAPESTA 4 (Agefpres). A 

luat sfîrșit meciul internațional 
de șah dintre echipele feminine 
ale României și Ungariei, desfă
șurat în șase tururi în localitatea 
Make. ; .„'.'v,';? ț

La junioare au cîștigat șahis- 
tele românce cu scorul de 6,5—- 
5,5 puncte, iar la senioare vic
toria a revenit gazdelor cu sco
rul de 19—17 puncte.

BASCHET
BUDAPESTA 4 (Agerpres). 

Turneul internațional feminin 
de baschet desfășurat la Mis- 
colc a fost cîștigat de echipa ce
hoslovacă VSS Kosice — 7 punc
te, urmată de formațiile Dios- 
gyor (Ungaria) și. Crișul Oradea 
— cite 6 puncte etc.

In ultimul meci al competiției 
VSS Kosice a întrecut cu scorul 
de 65-52 (32-22) echipa Crișul O- 
radea. ■

4 (AGERPRES)

| ÎNTRECERI SPORTIVE DE
! ■■ ' MASA '■■•' ' -/nv'

' La I.U.M.P. s-au desfă
șurat meciurile de fotbal 
dintre secții din cadrul 
popularei competiții dota
tă cu „Cupa U.T.C.". După 
disputarea tuturor partide
lor, primul loc în clasa
ment și dreptul de a par
ticipa la faza pe munici
piu a a revenit fotbaliștilor 

■secției mecano-energetic 
care au câștigat toate întîl- 
nirile. In rîndurile ee ur
mează redăm rezultatele 
meciurilor : Mecanică grea 
— Forjă 9—0, Mecano-e
nergetic — Automatizări ț 
7—6, Mecanică grea — Au
tomatizări 3—2, Mccâno-e- 
nergetic — Forjă 3—6, Au
tomatizări — Forjă 3—2 și 
Mecano-energetic — Me- . 
canică grea 7—2,
Ioan Frăncisc KONICSKA,

I.U.M.F..

RĂSPUNS PRIN FAPTE
Răspuns la articolul din 

ziarul „Steagul roșu" prin 
care se critica viteza de 
melc eu care se desfășurau 
lucrările la stadionul Aso
ciației sportive. Minerul. 
Vulcan nu s-a trimis încă. 
Un lucru însă este cert. 
După apariția articolului 
am constatat cu satisfacție" 
că lucrările se desfășoară 
în ritm alert. In locurile 
mai deteriorate de pe tere
nul de fotbal s-a pus glie 
cu iarbă, iar la tribună, 
vestiare și baie se munceș
te intens. Se preconizează 
de asemenea ea în timpul 
cel mai scurt să se termi
ne împrejmuirea între
gului stadion. (C.D.V
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în drum spre Phenian

Delegația de partid 
și guvernamentală română 
a făcut o escală la Pekin

PEKIN .4 (Agerpres). In 
drum spre Phenian — un
de va participa la festivi
tățile prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a 
creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene —, 
delegația de partid și gu
vernamentală condusă de 
tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
F.C.R., prim-ministru al 
guvernului Republicii So

cialiste România, a sosit 
luni la Pekin. Primul mi
nistru român a fost salutat 
la aeroport de Li Sicn- 
nien, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului dc Stat al 
R.P. Chineze, care, în sea
ra aceleiași zile a oferit în 
onoarea delegației române 
un dineu, desfășurat într-o 
.atmosferă caldă, prieteneas
că.

Luări de poziție în ajunul Conferinței 
de Ia Camp David

FILME

CAIRO 4 (Agerpres). „In ■ 
tîlnirea la nivel înalt de' 
la Camp David constituie 
o ultimă șansă", a decla
rat președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat. Șeful 
statului egiptean s-a pro
nunțat împotriva unor con
vorbiri de durată, așa cum. 
a propus premierul istrae- 
lian. Begin. El a spus că 
merge la Camp David pen
tru a ajunge . la „o pace 
dreaptă și nu orice fel de 
pace". In legătură cu a- 
ceasta, Anwar El Sadat a 
adăugat că nu va căuta un 
acord separat cu Israelul, 
ci o soluție de pace cuprin-

Situația din Nicaragua
MANAGUA 4 (Ager

pres). In Nicaragua situa
ția continuă să rămînă 
gravă, autoritățile regimu
lui dictatorial al lui Somo- 
za trecînd pe scară largă 
la represiunea elementelor 
insurgente. După cum 
transmit agențiile interna
ționale de presă, partici- 
panții la grevele și mani
festațiile populare din o- 
rașele Managua, Leon, 
Steli, Masaya, San Dioni- 
sio, Dario. Granada sînt a- 
cum ținta unor represalii

fără precedent. Detașa
mentele Batalionului de 
șoc și ale Gărzii Naționa
le fidele dictatorului au 
procedat la arestări împo
triva tuturor .persoanelor 
cu vederi democratice — 
lideri politici și sindicali, 
oameni de afaceri, avocați, 
studenți —, împotriva tu
turor celor cane și-au ma
nifestat sprijinul sau sim
patia față de acțiunile re
zistenței populare antidie- 
tatoriale. Totodată, rudele

Dezvăluirl privind încălcarea sancțiunilor
0.0. de către companiile petroliere
LONDRA 4 (Agerpres). 

Presa britanică continuă să 
publice articole asupra fe
lului în care companiile 
petroliere transnaționale au 
încălcat rezoluțiile Națiu
nilor Unite furnizînd pe
trol regimurilor minoritare 
sud-africane. Astfel, „Sun
day Times" dezvăluie nu
mele unui fost funcționar 
ia Ministerul Energiei din 
guvernul de la Londra, în 
prezent director adjunct la 
„British Petroleum1*, care 
a acționat în așa fel îneît 
această companie, împreună 
nă cu firma „.Shell1*, să

poată furniza petrol regi
mului de la Salisbury 
printr-o filială a lui „Shell 
Mozambic". «.

Pe de altă parte, „Sun
day Telegraph" afirmă că 
primul ministru, James 
Callaghan, intenționează să 
numească o comisie de an
chetă care să stabilească 
veridicitatea informațiilor 
potrivit cărora încălcările 
sancțiunilor O.N.U. de că
tre companiile petroliere 
„Shell" și „British Petro
leum11 nu au fost comuni
cate miniștrilor britanici.

celor arestați- sau urmăriți, 
de poliție sînt supuse unor 
interogatorii severe, împo
triva lor fiind eierci.țate. 
presiuni și intimidări. La 
Managua, doi studenți_  de
la Universitatea Națională 
au fost uciși.

Totodată, pentru a da 
impresia că situația a re
venit ■ la normal în țară, 
autoritățile i-au obligat pe 
majoritatea lucrătorilor din 
comerț să-și reia activita
tea și să fie redeschise 
magazinele. Transporturile 
au rămas însă paralizate 
și pe străzi circulă numai 
mașini oficiale și patrule 
ale brigăzilor de represalii.

zătoâre pentru toate păr
țile aflate în .conflict.
- Președintele egiptean a 
avertizat1, totodată, că un 
eșec al conferinței tripar
tite de la Camp David „ar 
însemna o revenire com
pletă în istoria regiunii11. 
Proniițînd să facă „maxi
mum pentru a realiza spe
ranțele într-o pace bazată 
pe dreptate și care să ga
ranteze drepturile palesti
nienilor1*. președintele e- 
giptean a adăugat; „Nici 
o picătură de sînge a unui 
soldat egiptean nu va fi 
vărsată atîiă timp cît pu
tem realiza pe deplin o- 
biectivele noastre prin 
pace". ‘

BEIRUT 4 (Agernres). 
Selim Al-Hoss, primul mi
nistru al Libanului a res
pins pretențiile Israelului 
de a se erija.în protector 
al comunităților creștine din 
Liban. „Nu există nici un 
griip în Liban, care’ să do
rească protecția Israelului", 
a arătat Selim Al-Hoss.

TEL AVIV 4 (Agerpres). 
In ajunul reuniunii tripar
tite la nivel înalt de la

Camp . David, primul mi
nistru al israelului, Mena- 
hem Begin, a ținut un dis
curs radiotelevizat în ca
re, după aee a apreciat în- 
tîlnirea respectivă drept 
„un eveniment fără prece
dent în diplomația interna
țională", a adăugat că a- 
.ceasta. nu constituie, to
tuși, ultima șansă în vede
rea obținerii păcii. El a 
opinat că este nevoie de 
timp, „de mai multe luni, 
în cadrul cărora să acțio
năm zi de: zi pentru a a- 
junge la pace".

„Israelul merge la Camp 
David cu planul său da 
pace** — a arătat Begin-. 
El a. declarat, de asemenea: 
„Nu vom precupeți nici un 
efort pentru ca întîlnirea 
de la Camp David .să se 
încheie printr-un acord 
permițîrid continuarea ne
gocierilor în vederea sem
nării unui acord de pace".

Begin s-a referit, totoda
tă. la situația din Liban, 
afirmînd că „Israelul nu 
va permite nimicirea co
munității creștine din a- 
ceastă țară".

PETROȘANI 
iembrie : Bălă 
lâ din 18'jt; 1 
Ziua glor ie i i 
Tentacule;.'

PETRILA: :E atît 
aproape fericirea;

LONEA : Ploaie' 
.Soare;

ANINOASA: Alt 
bat, altă femeie;

VULCAN: Chită 
tru mine;

LUPENI — Cultural : 
Mercenarul; Muncito
resc: Partizanii în cîm- 
pie.

TV

GU

băr-

pen-

10,00 
pen- 

tineret :

Roma UN COMUNICAT AL C.G.I.L
ROMA 4 (Agerpres). In

tr-un comunicat dat publi
cității la Roma, . Confede
rația Generală Italiană a 
Muncii (CGIL) denunță 
practica utilizării clandes
tine a muncitori1 cr de că
tre numeroase firme italie
ne.

Cu prilejul unei anchete

efectuate în regiunea Lazio, 
de către CGIL, s-a consta
tat că aproape 50 la sută 
din muncitorii angajați lu
crează clandestin, după o- 
relc de program. în condi
țiile în care în Ttalia exis
tă înregistrați oficial pes
te 1.4 milioane de șomeri.

9,00 Teleșcoală ; 
Antologia filmului 
tru copii și. 
Anii de aur ai comediei; 
10,55 
11,45 
lex;
16,35 
canță
lui — episodul 15; 17,05 
La volan — emisiune 
pentru conducătorii au-

Moștenire 
— Con-

Negruzzi; 18,05 
18,30

In alb și negru; 
Telex; 16,00 Te- 
16,05 Teleșcoală;
Matineu de va
in mările Sudu-

IN COMUNICATUL dat 
publicității la Varșovia la 
încheierea vizitei oficiale a 
lui Phoune Sipraseuth, vi
cepremier și ministru de 
externe al R.D.P. Laos, în 
Polonia se subliniază do
rința părților de a extinde 

-și adînci relațiile bilaterale 
în diferite domenii.

DUPĂ CUM S-A ANUN
ȚAT oficial la Washington, 
Japonia va cumpăra în 
Statele Unite uraniu înno-

La cit se va ridica 
„contractul secolului ? “

î In anul 1975, „contrăc- 
: tul secolului11, după cum 
: a fost denumită de presa 
f de ia Bruxelles țranzac- 
1 ția încheiată de forțele 
: militare aeriene bel- 
: gienc în . vederea a- 
: chiziționării de a- 
î vioarie de luptă, avea un 
5 deviz de 27 650 000 000 
; franci belgieni. La înce- 
î putui anului curent, s-a 
; vorbit de suma de 32 mi- 
,; liarde. In luna iulie, s-a 
: dezvăluit că Belgia ar 
î urma să plătească o su- 
j mă suplimentară la cea 
î de la înce/Jtitul anului de 
î numai... 3 600 000 000. 
î Săptămînalul „Pourquoi 
j Pas" avansează o cifră 
ș rotundă... 40 miliarde, 
j Istoria „contractului

secolului" amintește tot 
mai mult de un roman 
cu un final neprevăzut. 
Indiferent însă de fina
lul său, nota de plată 
va trebui să fie achitată 
de contribuabilii bel
gieni.

Toată povestea, după 
cum relatează săptămî- 
nalul citat, a început în
că în anul 1974, cînd s-a 
decis înlocuirea avioane
lor de vînătoare „Star- 
fighter**. Această hotărî- 
re a fost adoptată nu ca

urmare a faimei tot mai 
triste a „coșciugelor zbu
rătoare11, după cum erau 
denumite tot mai frec
vent aceste aparate, ci 
în virtutea unei decizii a 
N.A.T.O. La cartierul ge
neral al Pactului nord-a- 
tl antic, după sumare de
liberări, s-a ajuns la 
concluzia că aparatele

Hotă externă
„Starfighter** ar fi demo
date, ceea ce „impunea" 
necesitatea înlocuirii. lor 
pînă în anul 1981. Direct 
implicate în această „mo
dernizare" sînt Belgia, O- 
landa, Norvegia și Dane
marca. Pe lista ofertelor 
s-au plasat patru, tipuri 
de avioane — două ame
ricane, unul suedez și u- 
nul francez. După elimi
nările preliminare, în a- 
saltul final s-au confrun
tat „F-16" (american) și 
„Mirage- F-l“ (francez). 
Sub presiunea cercurilor 
atlantice influente, care 
au făcut uz de o largă 
paletă de metode „de 
convingere11, cele patru 
țări vest-europene au fost 
nevoite să opteze pentru 
modelul american. Dacă

pentru Hagă, Oslo și Co- î 
penhaga „alegerea" s-a ■ 
putut operă cu oarecare : 
discreție, la Bruxelles, ; 
s-a ajuns la limita unei ; 
crize guvernamentale. A- j 
depții modelului francez ; 
au obținut în ultimă .ins- ; 
tanță o singură concesie:. ■ 
achiziția urma să fie li- î 
mi tată... de la 116 la 102 i 
aparate „F-16", fondurile = 
astfel „economisite" fiind i 
destinate construirii u- ; 
nui model de avion de ■ 
vînătoare vest-european. ț. 
Pe parcurs însă modelul ; 
vesț-european s-a dove- j 
dit un mit, iar Ta Minis- ; 
terul de Finanțe din Bru- i 
xelles s-a hotărît supli- ! 
mentarea contractului ; 
„F-16“. Și aceasta, în ! 
condițiile în care defici- • 
tul statului belgian în l 
actualul an financiar ar ! 
putea fi, potrivit unor î 
prognoze oficiale, de 100 >
miliarde franci, Guver- I 
nul a anunțat că este pe > 
cale să elaboreze o serie ! 
de măsuri de natură să i 
reducă povara deficitu- j 
lui. Printre ele însă, pro- « 
blema reducerii costului j 
enorm al „contractului ■ 
secolului14 nu este luată ■

bilat în valoare de 1 mi
liard de dolari. Cu toate 
că livrările vor începe în 
anul 1979, plata uraniului 
se va face imediat pentru 
a se sprijini cursul dolaru
lui pe piețele, valutare in- 
ternațioUale.

ȘEFUL STATULUI NI
GERIAN, . Olusegun Oba
sanjo, l-a primit pe minis
trul de externe al Ceho
slovaciei, Bohuslav Chnou- 
pek, cu care a aviit o con
vorbire privind evoluția re
lațiilor dintre cele două 
țări.

GUVERNUL ANGOLEZ 
a hotărît crearea unei între
prinderi de stat specializate 
în soluționarea problemelor

de comerț exterior — Cen
trala angoleză pentru ex
porturi (Exporlang). Sutx>r- 
donată Ministrului Comer
țului Exterior, noua între
prindere va controla și ad
ministra atît activitatea de 
export a întreprinderilor 
de stat, cît și operațiunile 
de resort care provin din 
sectorul privat al econo
miei naționale.

REGELE JUAN CARLOS 
al Spaniei a semnat un de
cret prin care limba cata
lană este introdusă, ca o- 
biei-t de studiu în toate 
școlile din Catalonia. Se 
așteaptă ca în scurt timp 
să fie emise reglementări 
similare si pentru regiunile 
Galicia, Tara Bascilor și 
Valencia, unde se vorbesc 
limbi diferite. Spaniola va 
rămîne însă limba oficială 
pe întreg teritoriul țării.

to; 17,20 
pentru viitor 
stantin 

I Muzică populară;
Tribuna TV.; 18,50 Lec- 

Iții TV pentru lucrătorii 
din agricultură; 19,20 

11001 de seri; 19,30 Tele- 
{ jurnal; 19,50

TV; Spirit

Iresc, ...
tru: „Regele trac"
Euripide. Premieră 
țară — spectacol realizat 
în colaborare cu Teatrul 
de stat din Oradea; 
22,00 Melodii românești 
de ieri și de azi; 
Telejurnal.

Ancheta 
muncito

resc; 20,30 Seară de tea- 
de 
pe

RADIO

22,20

știri

în calcul.

I 
I
I

Liceul industrial Petrila
organizează concurs 

pentru ocuparea postului de

- CONTABIL PRINCIPAL

Condițiile de încadrare sînt cele prevă
zute de Legea nr. 12/1971 și 57/1974

Concursul va avea loc în ziua de 12 
septembrie a.c., ora 12, la sediul liceului.

Mica publicitate
VIND Trabant 609. Șt. O.

Iosif bloc 2, ap. 13 Vulcan.
(525)

VIND Moskvici 408, ca
roserie 412, stare perfectă 
de funcționare. Lupeni, 
strada Vulcanului nr. 19, 
telefon 153. (527)

SCHIMB apartament 2 
camere, doctor Moraru, 
Constructorului 10, ap. 12,

contra garsonieră bloc Her
mes. (526)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hanicăi 
Viorel, eliberată de F.S.H. 
Vulcan. Se declară nulă.

(523)
PIERDUT legitimație de 

serviciu și ecuson pe nu
mele Csiszar Ion, eliberată 

de Preparația Petrila. Se 
declară nulă. (524)

5,00 Buletin de
5,0a Ritmuri matinale; 

Radioprogramul di
mineții; 7,00 Radiojur
nal; 8.00 Revista presei;
8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Buletin de știri; 

19,05 Răspundem ascultă
torilor; 10,00 Buletin de 

| știri; 10,05 Melodii din 
• opereta- „Vraja muzicii", 
I de Rodgers; 10,20 Alter
nanțe folk . și rock; 10,40 
Miorița; 11,(10 Buletin de 
știri;
Iară
11,35
12,00

11,05 Muzică popu- 
din R.P. Bulgaria; 

Discoteca „U"; 
Buletin de știri; 
Din comoara fol- 

i nostru; 12,35 
! Repere solistice; 13,00

De la 1 la 3; 15,00 Clu
bul curioșilor; 16,00 Ra
diojurnal; 16,20 Coordo
nate economice; 16,40 
Noi înregistrări de mu
zică ușoară; 17,00 Bule
tin de știri; 17,05 Me
moria pămîntului româ
nesc; 17,45 Tezaur coral 
românesc — creații de 
Ciprian Porumbescu; 
18,00 Orele serii; .20,0.0 
Folclor dobrogean; 20,15 
România — peisaj in
dustrial contemporan; 
20,30 .Cadențe sonore; 
* Buletin de știri (ora 
21,00 * Autori de muzică: 
Remus Teodorescu (ora 
21,05); 22,00 O zi într-o 
oră; 23,00—5,00 Non stop 
muzical nocturn.

112,05 D 
clorului 

! Repere solist
De la 1 la 3
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