
Dornici ca și în această lună să obțină realizările din august, de peste 500 tone 
de cărbune peste sarcini, minerii din brigada condusă de Gh. Matei de la sectorul II 
al ‘minei Dîlja (în clișeu schimbul condus de Nicolae Hentea) sînt hotărîți, se pare,

— după buna dispoziție înaintea intrării în mină, să înregistreze noi succese.

Din nou S.O.S. pentru I. M. Lupeni
AJUTAȚI MINA BĂRBĂTENI 

SĂ EVACUEZE PRODUCȚIA!
• O convenție care timp de 3 luni n-a 

fost onorată nici o singură zi în întregime 
• Lipsa de vagonete goale continuă să ră- 
mînă principala cauză a neîndeplinirii pla
nului la Bărbăteni • O problemă despre 
care s-a scris destul și s-a vorbit destul. 
Cînd se va produce, totuși, revirimentul ?

...Bărbăteni. In biroul di
rectorului se discută febril. 
Un grup de specialiști de la 
r.C.P.M.U., înainte de a in
tra în mină se interesează 
de comportarea unui utilaj 
modern în perioada de ex
perimentare. și do i-ir rn’- 
zatea susținerii ținind nea
părat să cunoască și pi vre
rile conducerii întreprinde
rii. Convorbirea este între
ruptă la jumătate de zbîr- 
nîitul strident al telefonu
lui. Din receptor, o voce 
agitată răzbate în toată în
căperea :

— Tovarășe director, iar 
stăm pe cărbune ! Nu avem

Echipa de zidari condu
să de Dumitru I’ostoîaclie 
lucrează la finisarea nou
lui bloc 7 din strada Va- 
sile Roaiiă din Petroșani.

<Vă informăm

î
I
i

CALIFICARE. Comi
tetul sindicatului de la 
I.M. Vulcan a acordat in 
acest an c atenție/sporită 
calificării noilor mineri. 
Ca urmare a acestei preo
cupări, pînă în prezent 
30 de mineri au absolvit 
cursurile de calificare din 
cadrul întreprinderii, iar 
174 sînt în curs de califi- „JIUL" din Lupeni a fost 
care. (V.S.; renovat și transformat Incare. (V.S.)

cu ce evăcua producția. 
Imați măsuri să primim 
„goale11...

Problema „goalelor" re
clamă urgență, așa că dis
cuția despre comportarea 
în producție a noului utilaj" 
de săpare ș galeriilor în 
steril este lăsată baltă; Fstc 
rîndul celui de-al doilea 
telefon să intre în funcțiu
ne :

— Alo Lupenii ! Sîntem 
Bărbăteniul. Dați-mi pe to
varășul director... Nu-i în 
birou ? Dați-mi pe tovarășul 
director tehnic cu produc
ția !... Nici dînsul ? Dați-mi 
sectorul de 'transport !...:Nu 
răspunde nimeni ? Dați-mi 
dispecerul ! Alo, dispece
rul ? Sîntem Bărbătenii. To
varășe Flori, este ora 12 și 
la Bărbăteni n-a sosit decât 
un transport do,„goale'*'. Nu 
avem în, ce încărca pro
ducția... Ajutați-ne !

Și cum la Minase ' vor
bește tare, răspunsul inter

în pag. a 3-a :
Victorie în... clar obscur — cro
nica meciului de fotbal, divizia A, 
jiu'. — Chimia lini. Vilcea.

Cronicile meciurilor susținute de 
divizionarele C din \ alea Jiuiiii 
— Minerul l.upeni, Minerul Vul
can și Știința Petroșani.

Rezultate, clasamente, etapele 
viitoare.
Noi recorduri ale arcașilor din 
Aninoasa.

O

EXI’OZl'flE. Cooperativa 
„Unirea" a deschis în car
tierul Aeroport din Pe
troșani o' expoziție cu vi'n- 
za e. Sînt prezentate pro
dusele specifice ale secți
ilor cooperativei, Expozi
ția a fost vizitată de peste 
10 000 de cumpărători. 
Expoziția va rămine des
chisă permanent, transfor- 
mîndu-se în magazin cu 
vânzare. (C.L)

R E S TA U R A N I U L 

locutorului se aude clar din 
receptor:

— N-am ce să vă fac. Cît 
am, atît vă dau... Puteți să 
reclamați unde vreți !...

După care pocnitura din 
receptor anunță că la ca
pătul celălalt al liniei con
vorbirea a fost închisă.

Directorul, puțin înroșit 
la față, reia din nou:

— Alo Lupenii 1 S-a în
trerupt legătura cu dispece
rul. Mai încercați, vă rog, 
la transport, llăspu .a . 
Foarte bine ! Tovarășe So
ba, - no-ați trimis la ora 6 
dimineața un tren cu 50 de 
vagonete, care a ajuns abia 
la ora 9. Acesta este aP ma
pe egal eu zero. Ne sufocăm 
cu producția. Trimiteți-ne 
încă trei garnituri cît se 
poate de repede !...

In fiecare zi și în fiecare 
schimb,. aproape în fiecare 
oră, de. la mina Bărbăteni 
se lansează semnale S.O.S. 
către mina Lupani, către 
Combinatul minier Valea 
Jiului și către alte. fdruri : 
AJUTAȚI . MINA BARBA- 
TENI SA EVACUEZE PRO
DUCȚIA !

Lipsa de vagonete goale 
de la mina Bărbăteni nu 
este o" noutate. Această pro
blemă a fost abordată de

M. CRISTEA

(ConS'nuore io pag a 2 a:

unitate . cu autoservire. 
Aici se pot servi zilnic, 
între orele 6—21.30, circa 
16—18 feluri de mîncăruri 
calde, răcoritoare, prăji
turi și eîțe o sticla de be
re la porția de mfneare. 
Din primele zile ..Jiul" a 
tost luat cu asalt, îricît 
bucătăresei® abia au pri
didit cu gătitul, de unde 
se' vede că autoservirea 
vad bun. (D.C.)

CONTURURI NOI 
înalță în perimetrul

are

se 
vi
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Decadă bogată 
în producție 
de cărbune
I. M. URICANI

Peste 1 100 tone 
.depășire

Primele zece zile ale 
lunii septembrie au în
semnat pentru colecti
vul minerilor de la U- 
ricani depășirea sarci
nilor de plan cu peste
I 100 tone de cărbune. 
Cele mai bune rezultate 
le-au obținut sectoarele
II -și III, care au extras 
producții suplimentare 
de 1 870, respectiv 826 
tone. Aceasta exprimă 
materializarea hotărîrii 
colectivului de aici de 
ă-și realiza ritmic sar
cinile de plan. S-au evi
dențiat în mod deosebit 
brigăzile conduse de 
Laurențiu Kelemen, 
Traian Pop, Constantin 
Sorescu, Ștefan Baciu, 
Gheorghe Drănău și Ște
fan Nagy,

I. M. PAROȘENI

în abatajele 
mecanizate

Și colectivul de la 
I. M. Paroșeni a înche
iat decada cu succese. 
Producția suplimentară 
extrasă în primele zece 
zile ale lunii septembrie 
depășește 700 tone de 
cărbune. La succes au 
contribuit ambele sec
toare ale minei, înregis- 
trînd plusuri de produc
ție, dar în mo l deosebit 
brigăzile conduse de 
Francisc Fazakaș, Ilie 
Filichă și Tituș Teacen- 
co din abatajele dotate 
cu complexe de susți
ne-- șj tăiere mecani
zată.

itoarei Fabrici de mobilă 
din
rea celțjr două 
(de i ' ' ‘
se
acordă o atenție deosebi
tă structurii de rezisten
ță la parterul și primul 
etaj al fabricii, în dorin 
ța de a-și asigura un s 
rit front da lucru pentru 
anotimpul friguros. (LV.)

Petri la După termina- 
l magazii 

prefabricate și produ- 
finite), constructorii

1

3
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i
I 
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spo- I
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„S A R MIS 7 8
Sute de locuitori ai Lu- 

peniului au luat, parte, 
sîmbătă, la o suită de 
manifestări educative și 
cultiiral-artiștice prilejuite 
de deschiderea festivalului 
culturii și educației socia
liste hunedorene „Sarmis 
’78“. organizat de Consiliul 
de . educație politică și cul
tură sn-a i ;>i . ■ U|., >i 
Hunedoara. Pe străzile ora- 
șlllui s-a desfășurat o pa
radă a portului popular, 
iar la cinematograful „Cul
tural" a avut loc un spec
tacol în cadrul căruia au 
evoluat fanfara, orchestra 
de muzică populară și for
mația de dansuri populare. 
„Transilvania, pămînt stră
moșesc" a fost expunerea, 
inaugurală a festivalului, 
urmată de prezentarea u- 
nor < filme documentare. 
Prin diversitatea și am
ploarea acțiunilor ce se 
vor organiza la această a 
IX-a ediție, festivalul 
„Sarmis ’78“ este o mani
festare unitară și educati (Continuare în pag. a 2-a)

Comunistul Mircea Filip, secretarul organizației 
U.T.C. în secția mecano-energetică a I. U. M. Petroșani, 
e unul din strungarii care se bucură de aprecieri deo
sebite dîn partea colectivului. Iată-1, în - clișeul nostru 
împreună cu maistrul Ladislau Galik consultîndu-șe 
asupra unei piese executate pentru o freză minerală.

Strict autentic
l’> .ruj i ■■ părinților din l’etiili. caro au

băieți în vîrstă de 14 ani,un test de perspicacitate 
p-ușagogică. De;..rapt este vorba de 'o m^nipiăre, pe
trecută vineri, la vremea prînzului, Tri modernul ea- 
fe-bar „Transilvania" din Betrila.

— Aveți „Snagovf ? — îi interpelează pg barma
nul Mițcea Drăghia un puști de vîrsta airiintită.

Barmanul refuză să-l servească. Ba chiar „îndrăz
nește" să-i iacă morală elevului, care a uitat înțr-o 
vacanță disciplina totală.

— Citi ani ai ?
— 14-
— Du-te, băiete, acasă ! Lasă țigările, nu-s de ti

ne, îți distrugi sănătatea.
— Eu nu servesc băuturi, vreau țigări;
Și „ofensat" de refuz, trîntește ușa barului,, care 

se bălăngâne din toate încheieturile. Bine că nu i-a 
dat în gînd să ceară și condica de reelamații. Fiindcă, 

’ după gesturi,, pare un „client" vechi al ierbii lui Ni- 
i cot și aceștia sînt înrâiți, știu cum să-i pună la punct. 
’ pe cei care nu le agrează tabieturile.
j ...Iși recunoaște cineva Odrasla, stimați'părinți din 
; Petrila ? Său pe colegii săi de viciu ? Dacă da, ei bț- 
î ne, cînd sînteți în „pană" nu vă pierdeți răbdarea 
i că... tutun găsiți la astfel de feciori.
! Ion VtTLPE

vă, integrată în marea com
petiție națională a muncii 
și hărniciei —• „Cînțarea 
României", ediția, a Il-a.

Manifestările de deschi
dere a festivalului „Sar
mis ’78“ au continuat și în 
celelalte localități ale mu
nicipiului, iar duminică, 
potrivit tradiției, la Sar- 
mizegetusa, localitate cu 
ecouri profunde în conști
ința neamului, sub generi
cul „Sarmizegctusa. poartă 
de istorie" au avut toc 'ic- 
țiunile inaugurale ale aces
tei luni a culturii și edu
cației socialiste hunedorene. 
Prima din cele patru săp
tămâni tematice, cuprin- 
zînd manifestări politicei- 
ideologice, a început ieri 
prin simpozioane și mese 
rotunde în cadrul cărora 
au fost evocate realizările 
județului nostru in anii so-

T. SPATARU
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hi, vești din Lupeni

Estetic și util
Din inițiativa Comite

tului orășenesc de : partid 
'Lupeni în centrul orașu
lui a fost amenajat cu 
mult gust un grup de 6 
gazete de perete și pano
uri, Locuitorii orașului pot 
astfel lua cunoștință des
pre cercetarea tehnico- 
științifică din întreprinde
rile Lupeniului. Sub ge- 
'nericul Tineretul și pro
ducția"; gazeta U.T.C, in- 

-formează oâmpnii despre 
•activitatea tinerilor ' din 

-■localitate. Celelalte ga- 
•zete vorbesc despre acti
vitatea clubului -Femina", 
despre' acțiunile din do
meniul cultural și sportiv. 
Apreciată este și gazeta in
titulată „Fotoclub Cristal1*. 
'Prin panouri sugestive es
te popularizată perfecțio
narea mecanismului eco- 
-nomico-financiar și intro
ducerea ca indicator de 
-bază a producției nete, 
căile de creștere a pro
ductivității muncii și mul
te altele.

Acțiunea-școală
La l.M. Lupeni se des

fășoară o intensă muncă 
politică pentru îndruma
rea celor cu studiile in
complete la . terminarea 
lor. Cursurile de comple
tare a studiilor pentru cla
sele 5, 6, 7 și 8, au loc 

la școala de calificare a 
minei și sînt urmate de 230 
de- muncitori de la mină. 
In această acțiune s-au 
evidențiat organizațiile de 
partid din sectoare pre
cum și cele 20 cadre di
dactice în frunte cu di
rectorul coordonator, pro
fesorul Ovidiu Crîsnic.

Prin inițiativa 
preparatorilor
Locul unde călătorii aș

teaptă autobuzul în sta
ția din centrul orașului 
Lupeni este unul dintre 
cele mai bine amenajate 
din localitate. Meritul es
te al preparatorilor care-1 
ați de mulți ani în îngri
jire. De eurînd, prepara
torii au confecționat și 
montat o frumoasă co
pertină, aii pus bănci în 
stația de autobuze din car
tierul Braia. Este o iniția
tivă ce merită a fi ex
tinsă.

Avram MICA, 
; l.M. Lupeni

Atențiune 
la pod I

Podul de peste Jiu, din 
dreptul maternității din 
Lupeni punG la grea în
cercare pe cei care-1 tra
versează. Lipsit de balus
trade, cu seînduri rupte 
este aproape impracticabil. 
O fi el doar pentru pie
toni, dar podul este tra
versat zi și noapte de cei 
ce-și duc soțiile la ma
ternitate sau au copii în 
spital.

Florea TIGOIANU, 
Preparația Lupeni

SARMiS '78
• {Urmare din pag. I)

cialismului și perspectivele 
de dezvoltare social-econo- 
mică și cultural-educativă. 
De remarcat este ca aceas
tă a IX-a ediție a tradițio
nalului festival hunedo- 
rean, pornind de Ia perma
nența sentimentului istoric 
in conștiința oâin'cnilor 
care trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri, se ra
portează direct la 'problc-. 
maliția soeial-economtoă,—eî-' 
ducativă și cultural-artist 
tieă actuală' stimulînd.-.-prin 
acțiuni originale și de larg 
interes, întreg potențialii! 
cultural.

In- întîmpinarca sărbăto
ririi a 2 050 de ani de la 
crearea statului dac cen
tralizat. astăzi în Valea Jiut 
lui se vor desfășura- diver
se manifestări în care vor 
fi expuse rezultatele unor 
cercetări istorice din Ulti
mul timp întreprinse în a'2 
cest domeniu. 1

Casa de discuri „Elec- 
trecord" va pune, în 
cursul lunii septembrie, 
la dispoziția iubitorilor 
de muzică și teatru nu
meroase înregistrări. A- 
matorii muzicii de ca
meră, de exemplu, vor
găsi printre noutățile dis- 
cografice ale lunii. un
L.P. al cvartetului bu-
cureștean „Musica No
va" cu lucrări semnate 
de Dan Constantinescu, 
Ștefan Niculescu, Octa
vian Nemescu și Nico- 
lae Brînduș. Arta dra
matică, la rîndul său, va

' -^Chirurgul Mihai Băhacu, de la Spitalul din Petro
șani intervine intr-un caz urgent, pe care-1 rezolvă cu 
succes.

Noutăti la Electrecord
fi reprezentații în ma
gazinele de discuri prin- 
tr-un medalion . consa
crat actriței Irina Răchi- 
țeanu.

„Soliști ai Operei ma
ghiare din Cluj-Napoca“. 
este titlul unui alt disc 
ce conține fragmente 
din opere de Verdi, Gou
nod, Mozart, Bizet, Leon
cavallo, Ceaikovski și 
Puccini.

Numeroșii amatori ai 
muzicii populare vor pu
tea procura discuri ale 
unor apreciați cîntăreți 
ca Ti că Sorescu, Dumi

O ilustrată
pe adresa...

Această imagine a 
fost surprinsă luni di
mineața, la ora 7 și 15 
minute, în stația de la 
Liceul Vulcan. Zeci de 
cetățeni, în special oa
meni ai muncii de Ia 
U. E. Paroșeni (la ora 
cînd trebuiau să se afle 
la locul de muncă), aș
teptau zadarnic sosirea 
unui autobuz Coroești 

tru Miuță, Gheorghe Be- 
rian, Titiana Mihali, Va
leria Colovoară, precum 
și înregistrări ale unor 
ansambluri folclorice.

In domeniul muzicii 
ușoare, amintim discu
rile cu melodii de Va- 
lențiu Grigorescu, și cele 
ale soliștilor Margareta 
Pîslaru și Sergiu Zagar- 
dan. Deosebit de intere
sant se anunță și L.P.- 
ul cu 12 înregistrări din 
repertoriul cîntăreței a- 
mericane Mâhalia Jack- 
son.

(Agcrpres).

— Bărbăteni care să-i 
ducă spre locurile de 
muncă. Autobuzele de 
Uricani fiind foarte a- 
glomerate nici nu mai 
opreau în stațiile de Ia 
Liceu și Centru Vulcan.

Sperăm ca imaginea 
să dea de gindit celor 
răspunzători de această 
deficiență din transpor
tul în comun.

i 

i 
i 
i 
i 
i
i 
I

Iresponsabilitate ' 
| In seara zilei do 2 | 
I septembrie a.c., la ca- .

bana Lunca Florii a â- 
vut loc o petrecere de 

I familie. Printre partici
pant! s-au aflat și eîți- I 

I va conducători auto I
care au transportat ' in- | 

I vitalii din oraș la ca- j
bană. Nesocotind cele 

Imai elementare obliga
ții cate de reveneau în 
calitate de conducători 

! auto, unii din ei au 
I plecat spre casă la
I volan sub influența bău-;, 
I turilor alcoolice și a- I
Ivînd mașinile încărcate ' 

cu invitați. Pentru a-
. ceasta necugetată faptă, I 

conducătorului auto 
'Baki Bendeguz — care1 Baki Bendeguz
l a fost găsit și în urma‘ 
I eu 5 luni conducînd 
sub influența alcoolului,, 
— i s-a anulat permisul 
de conducere. Un altul, 
Constantin Olarii, de pe 
autoturismul 1 HD 4318,

| surprins și el conducînd I 
sub influența alcoolului, j 
afirma cu - nepăsare : | 
„Nu merg deci't pînă a- I 
Casă !“.

Grabă periculoasă
. Puțin a lipsit să nu se 
| producă un grav acci

dent din vina conducă
torului
Grăsan. Acesta, condu
cînd autovehiculul
31 IID 4374, a efectuat o 
depășire în timp ce din 
sens invers circula co
rect un alt autovehicul. 
Ciocnirea frontală a fost 
evitată în ultimul mo
ment. Atenție, deci! 
Neasigurarea ia efectu
area depășirilor e un. 
mod periculos de a te 
grăbi.

I

auto Lucian

Bail

Mica publicitate
Vi NO Flat 850, Aleea 

Florilor, bl. 3, sc. 6, ap. 5, 
Petroșani. (539)

PIERDUT diplomă cali
ficare instalator sanitar pe 
numele Crețu Ilie, elibera
tăde Ș. F. U. Lupeni, în 
anul 1951. Se declară nulă.

(538)
PIERDUT legitimație de 

serviciu, .'pe numele Necioiu 
Dumitru, eliberată de 1. M. 
Paroșeni. Se declară- niflă.

(541)

• (Urmare din pag. I)

nenumărate ori la nivelul 
conducerilor celor două în
treprinderi miniere, ai 
C.M.V.J. și al altor organe, 
în diverse tratative, analize, 
consfătuiri, ședințe, discuții. 
Despre ea s-a scris în mai 
multe rînduri în „Steagul 
roșu'* (vezi numerele din
20 mai „Din nou despre 
transportul m subteran",
21 mai „Bărbăteniul n-are 
„goale", Lupeniul le trimi
te... Unde este adevărul ?“ 
24-mai, ancheta „Intre Băr
băteni și L,upeni, cărbunele 
poate „curge” fără obstaco
le” ș.a.) In ancheta aminti
tă inginerul șef de atunci 
al Întreprinderii minier 2 
Lupeni, Miron Rebedea, 
jpreeiza fără echivoc : „Ori
cum, pînă la 1 iunie vom 
asigura 609 vagonete pe zi, 
iar de ia 1 iunie conform 
contractului ce-1 vom în
cheia..."

Acum este încheiat și con
tractul amintit — o conven
ție între cele două unități — 
prin care conducerea între
prinderii miniere Lupeni se 
obligă în mod ferm să asi
gure pentru mina Bărbăteni 
cel puțin 650 vagonete goa
le zilnic, ceea ce reprezintă 
minimum necesar pentru e

vacuarea producției planifi
cate a unității beneficiare. 
Dar, așa cum ni s-a de
monstrat negru pe alb, la 
Bărbăteni, de la semnarea 
amintitului document . nu 
s-a înregistrat nici măcar 
o singură zi în care preve
derile din contract să fie 
respectate în întregime. De 
regulă, se onorează doar a- 
proximativ jumătate din 
obligație. Spre exemplifi
care : în ziua de 1 septem
brie s-au trimis la Bărbăteni 
336 vagonete, din care- in 
schimbul I doar 50; în 2 
septembrie — 341; în 4 sep
tembrie (în 3 septembrie 
nu s-a lucrat fiind dumini
că) — 321 vagonete, din ca
re în schimbul I doar 51 ; 
în 5 septembrie 306 din ca
re în schimbul I numai 39 
ș.a m.d. In total, în perioa
da 1 —- 9 septembrie, mina 
Bărbăteni a primit 2 729 
vagonete goale, față de cel 
puțin 5 200 cît ar fi trebuit, 
conform convenției dintre 
cele două unități. Deci, cu 
2 741 mai puține!

Consecințele ? Crearea 
unei situații improprii în
deplinirii sarcinilor de plan 
la Bărbăteni. De la începu
tul anului, această mină a 
înregistrat o rămînere în 
urmă de 32 000 tone cărbu

ne din care în iunie —
1 548, în iulie — 4 003 și în 
august — 4 098 tone, iar in 
perioada 1 — 10 septembrie
2 019 tone.

Desigur, aceste nerealizări 
se datoresc și altor cauze, 
dar între acestea lipsa de 
vagonete goale nu este cea 
mai puțin însemnată. După 
părerea tovarășului ing. 
Dimitrie Simotă, directorul 
întreprinderii miniere Băr- 

Ajutați muia Bărbăteni 
să evacueze producția!

băteni, „din rămînerea în 
ui mă înregistrată pe prime
le 8 zile lucrătoare din lu
na septembrie, circa 500 — 
600 tone se datorează unor 
cauze interne ca : lipsa li
niei de front, existența u- 
hor deranjamente, manifes
tări de Indisciplină și al
tor neajunsuri din activita
tea proprie, dar pentru cea 
mai mare parte a pierderi
lor de producție se face vi
novată lipsa de vagonete 
goale. Rostogolul și silozul 
sînt în permanență pline !

Conducerea mmei Lupeni 
s-a obligat prin convenția 
scrisă și prin nenumărate 
angajamente verbale să a- 
sigure necesarul de vagonc- 
te goale pentru Bărbăteni, 
dar nesocotește cu bună ști
ință obligați ile, angajamen
tele și promisiunile"...

— Nu pot fi trași la răs
pundere vinovății ? —■ am 
întrebat. .

— Ar putea, dar cine să 

facă acest lucru ? Noi — 
continuă directorul —- insis
tăm să Se respecte conven
ția... Cînd apar goluri mari 
in aprovizionarea cu vago
nete, solicităm sprijin și 
din partea conducerii com
binatului. Combinatul inter
vine și atunci , nj. se mai 
dă cite ceva. Situația este 
însă așa cum s-a descris, 
așa cum a fost și cu 3 luni 
în urmă, cînd s-a analizat 
in Steagul roșu și cînd s-a 
semnat și convenția: pri
mim abia jumătate din ne
cesar ! N-3-am adresat și al

tor foruri. Luni, 4 septem
brie, a avut loc la Comite
tul orășenesc de partid Lu
peni o ședință de lucru cu 
conducerile celor două în
treprinderi miniere de pe 
raza orașului. Angajamen
tele minei Lupeni au fost 
reînnoite, ,ni s-a promis și < 
de data această că vom a- 
vea tot sprijinul, dar... re
tur mien tui mult așteptat nu 
s-a produs încă. Parcă, 
dimpotrivă. A doua zi,
marți 5 septembrie, în
schimbul I am primit o sin
gură garnitură de tren cuJ 
39 vagonete, față de 3 gar
nituri cu 150 vagonete, cit 
era necesar, iar pe toate 
cele 4 schimburi s-au pri
mit doar 306 vagonete — 
mai puțin de jumătate față 
de prevederile convenției. 
Intervențiile făcute la fac
torii răspunzători de la 
mina Lupeni se dovedesc 
cel mai adesea fără efect.

Lipsa de receptivitate și 
de înțelegere din partea mi
nei Lupeni este evidentă, 
credein, Pentru Lupeni pri
mează interesele proprii. 
In timp ce oficial, celor de 
la Bărbăteni li se dau tot 
felul de asigurări scrise și 
verbale, neoficial, pe gale
riile minei Lupeni, circulă

neconibătută părerea : „doar 
n-D să dăm altora vagonete 
goale, cînd și noi le ducem 
lipsa"! . ■?

Mină Bărbăteni nu are 
posibilitate de a transporta 
producția extrasă la prepa- 
rație clecît pe un traseu sub
teran deservit de sectorul 
de transport al miiiei Lu
peni. Așa a fost concepută 
această mină și cel puțin o 
perioadă de acum înainte 
nu există altă soluție. Asta 
înseamnă că ea va rămîne 
în continuare să fie de
servită de mina Lupeni 7 
In nicj un caz o asemenea 
situație nu poate fi tolerată. 

■ Despre neajunsurile în le
gătură cu aprovizionarea cu 
vagonete goale a Bărbăte- 
niului s-a scris destul și 
s-a vorbit destul. .imerii 
din Bărbăteni trebuie să 
dispună de condiții cores
punzătoare pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor 
de plan și a. angțtjaip cote
lor luate în întrecerea so
cialistă. Este de datoria 
Combinatului minier Valea 
Jiului, să elucideze această 
problemă și să facă ordine, 
să găsească soluțiile cele 
mai corespunzătoare pentru 
transportul producției de 
la Bărbăteni;
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Jiul — Chimia Rm. Vîlcea 3—0 (2—0)

clar obscur

de' vreun' adversar, 
a 

e-

a preferat să-i 
Bucurescu, a- 

ncregula- 
Am 

nu am

Forțate de pasivul 
«lom. gazdele au găsit to
tuși cu destulă ^greutate 
breșe spre buturile -'lui 
Roșea, deși au întîlnit o 
apărare inegala, adesea pe 
picior greșit. Primul l gol 
al barțidei constituie , ■ o 
edificatoare demonstrație 
— un fundaș central Cii- 
pitu ajunge în • careul ad
vers și lobează balonul 
peste ultimul apărător vîl- 

, cean (min. 10). Neihspirat, 
Bajno alege -soluția cea 
mai nefericită pentru e- 
chipa. sa, reține balonul cu 
mina,- deși nu era „încor
setat" u. . ..J.X.
Lovitura de pedeapsă' 
fost transformată cu 
moții, de Dumitrache.

Jiul a dominat clar, 
folos că la mijloc, acolo 
unde s-au „îngrămădit" 
minute în șir, douăzeci de 
jucători, s-a acționat ob
scur, cu pase imprecise și 
combinații statice. în ta
băra cealălaltă Stan Ga
briel și Carabageac au pus 
mult suflet ; aveau un 
motiv sentimental — pe 
vremuri au apărat culo
rile Jiului. O centrare de-a 
ultimului (23) a 
transversala porții lui 
vai, dar cei care au 
scris, au fost, din 
fotbaliștii cu galeria 
mai slabă, adică... gazde
le : faultat, Stoichiță a 
păstrat totuși balonul, cen- 
trînd apoi impecabil spre 
Mulțescu. Căpitanul for
mației din Valea Jiului 
nu i-a mai acordat vreo 
șansă temerarului Roșea 
(34). După pauză, cînd chi- 
miștii au, ieșit din „carapa
ce", lă 0—2 eră și normal, 
apărarea Jiului a fost des 

și la-
Gri- 

nu s-au complicat si 
au făcut, ba chiar, 
incursiuni penetrante, 
surprins pe colegii de 

ai lui Stanca, si-

ce

atins
Ca- 
în- 

noii.
cea

șuteze (57) 
paseze lui 
Hat in poziție 
montară de joc. 
nedrepți dacă 
cunoaște. Și meritele 
versariior — Iordan, 
vu și, mai ales, in 
repriză, ~ ~ , . ' ” .
să schimbe soarta ■meciu
lui, Poate însă "și datori
tă travaliului- depus, cîncl 
condiția' fizică a lăsat 'de 
'dorit... ’ pe tot terenul, au 
încercat mai puțin vigilen
ța lui ' Căyâi; deși'.Cornel 
Nicolae .promitea' șâ - dea 
..culoare" acțiuniior’jd ofen
sive, pe' aripa stingă. " In
troducerea să în teren s-a 
dovedit tardivă, pentru, că 
localnicii, cu un Ciupitu, 
ambițios și inspirat, au 
dirijat „ostilitățile" doar 
pe baricadele oltene. O 

- incursiune pe aripa dreap
tă a lui Ciupitu a surprins 
fără ripostă cîțiva jucători 
adverși,. balonul, după .ce 
a parcurs traiectoria Sălă- 
gean — Guran, a fost șutat 
violent, cu șțîngul,. . de
Stoica : 3—0 (min. 78).

Spre final, de mare spec
tacol a fost lovitura libe
ră executată de Mulțescu, 
dar transversala s-a o- 
pus golului. Ultimele mi
nute n-au adus răsturnări 
de situații, fiindcă ambe
le combatante lichidaseră 
deja conturile. De la în
vingători s-au remarcat 
Ciupitu, Petre Grigore, 
Mulțescu; Stoica și, par
țial, Sălgean.

fi 
re
ad-

Sa-' 
prima 

Cocă, au încercat

' 'Bl

Spectaculoasa „pira
midă" lâ buturile Iui 
Roșea ilustrează superi
oritatea teritorială a 
gazdelor, învingătoare 
la scor de forfait.

I. LICIU

Divizia C, seria a Vll-a

Ion VULPE

Fotbal, divizia c Constructorul Tg. Jiu—Minerul Lupeni 0-1
Două puncte prețioase din deplasare

Moisescu Ia semnală- 
greșite 
toată

lui 
însă 
Iah-

în

Cum era de așteptat, 
gazdele încep meciul a- 
tacînd în trombă și în mi
nutul 3 are loc primul șut 
periculos la poarta 

.Homan. In minutul 5 
stupefacție în tribune, 
cu insistă la 6 minge
preajma careului gazdelor, 
fundașul stingă de Ia 
Constructorul trimite „a- 
casă“, dar prea puternic 
pentru ca portarul să 
poată reține și e 1—0
pentru Minerul Lupeni.

Deciși să egaleze, ju
cătorii echipei gazdă in
tensifică ofensiva, dar Bur- 
dangiu (min. 8, 12, 15) și 
Ilus (min. 13 și 20) sînt la 
post. Treptat, superiorită-

tea tehnică și condiția fi
zică ' a oaspeților își spun 
cuvîntul și Minerul 
peni trece la cîrma 
oului. Ofensiva minerilor 
continuă, dar Volcu, lan- 

. cu și mai ales Tismănaru 
cad în „capcana" jocului Ia 
ofsaid. întinsă de apărarea 
gazdelor. In apărare, oas
peții excelează prin Bur- 
dangiu, Rus și Mihai Ma
rian.O notă bună junioru
lui Popa, care s-a remarcat 
prin curaj și intervenții 
salutare. Superioritatea 
oaspeților se concretizează 
astfel printr-un nou auto
gol în minutul 44 și golul 
lui lancu din min. 56, 
anulate însă de arbitrul,.

Lu-
jo-

aie (ușierului, 
superioritatea 

în min. 87, 
pe punctul să 
Homan sal- 

fă- 
portarul

loan 
rile 
Cu 
minerilor, 
gazdele sînt 
egaleze, dar
vează un gol gata 
cut. De altfel 
Homan a făcut o partidă 
foarte bună, salvînd cîte
va situații critice. Echipa 
Minerul Lupeni s-a 
tors astfel de la Tîrgu 
cu 2 puncte deosebit 
prețioase în tentativa 
a reveni în divizia B.

în- 
Jiu 
de 
de

Alexandru TATAR, 
Lupeni

Gloria Drobeta T.urnu 
Severin — Minerul. Vulcan 
1—0 (0—0). Un vînț puter
nic a însoțit o confruntare 
cu dopa „tablouri". In pri
ma repriză, minerii au fost 
mai buni, au și dominat, 
s-au remarcat Bâlosu, A- 
runcutean și juniorul La- 
catoș, autorul unui senza
țional șut de la 30 m. După 
pauză, rolurile s-au inver
sat, de această dată Țrașcu 
eliberat de sarcini defen
sive și-a dirijat mai bine 
coechipierii, dar asediul 

. prelungit al severinenilor 
n-a dat roade deci't în min. 
90. Atunci cînd centrarea, 
lui Bernando a fost prelu
ată în 
Cațan. 
șansă, 
ar fi 
gazdele 
în divizia C, dar ultimul 
minut le-a oferit încă o a- 
mară lecție asupra apără
rii barelor pe toată durata 
partidei. .

gol de insistentul 
Cu mai puțină 

minerii din Vulcan 
împărțit... gloria cu 

nou promovate

solicitată, Ciupitu 
teralii Rusu ș'i. Petre 
gore 
bine 
prin 
i-au 
linie 
lit, de cîteva ori, e drept 
nu în calitate de căpitan 
de echipă, să faulteez „de
cisiv".

Scorul putea să ia pro
porții. In capcana jocu
lui la ofsaid au căzut toc
mai cei care l-au practi
cat, atacanții Jiului au ra
tat însă multe ocazii, între 
altele Șălăgean in loc să

Divizia C, seria a Vlll-a rie
Noi recorduri ale arcașilor

din. Aninoasa
Știința Petroșani — E- 

Icctromotor Timișoara 3—2 
(1—0). Timișorenii, cu. fiul 
celebrului Androvîci ea li
bero, au încercat să joace 
pe cartea contraatacului și 
de cîteva ori s-au aflat în 
față cu Bogheanu, în po
ziții favorabile. Au greșit 
însă multe baloane în apă
rare, studenții au dominat, 
dar n-au reușit să concre
tizeze, fiindcă cei trei-mij
locași s-au întrecut în. drib
linguri prelungite. Așa se 
face că scorul a fost des
chis abia cînd Seceanschi 
s-a decis să șuteze la poar-

ta nesigurului Strunk 
(min. 43) : balonul respins 
de ultimul apărător a re
venit la Gulea, care l-a 
introdus între buturi. După 
pauză, gazdele, tot în 10 
oameni au mărit scorul. 
Mai întîi, presat de Gulea, • 
I-Iîrșoveanu a înscris în 
proprie poartă (50), apoi 

...Gulea, cu toate ratările 
sale, a fructificat spec
taculos — -plonjon cu 
capul, centrarea lui Chi- 
țag,: de pe aripa stingă 
(56). Scorul de forfăit a 
limpezit intențiile oaspeți
lor, nemaiavînd ce pierde.

au ieșit în atac, au întîlnit 
un adversar copleșit de 
importanța partidei și a... 
scorului, care de altfel s-a 
și modificat de două ori'; 
din lovitura de corner ex
pediată de Bîndu, Andro- 
viei l-a învins pe Boghea
nu, surprins de centrare 
(60), apoi veteranul timi
șorenilor, Panici, l-a servit 
excelent pe noul introdus 
Ghilițan, și acesta și-a fa-: 
cut datoriâ, printr-un șut 
sec (75). Cu greu; Știin
ța a terminat o întîlnîre 
în postură de învingătoarei

Sever NOIAN

J

'5-

5

i 
j 
j
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După întrecerile de 
Prieteniei" a avut loc 
la care au participat. 
R. P. D. Coreeană și 
internațional, speranța 
Petrică Feio'r,'-' de la 
încă 5 recorduri naționale : 70 m (297 p.), 60 m (307 
p.), 50.rd '(297 p.), 30 m (338 p.), și simplu fita (1239 
p.). De remarcat faptul că din cele 18 recorduri ale 
R.S.R. la-juniori, stabilite în acest an de" arcașii, ani- 
noseni, 12 au fost stabilite de Potrivă Feftp.

tir'cu arcul dotate cu „Cupa 
un nou concurs Internațional 
sportivi din R. P. Mongolă, 
România. La acest concurs 
noastră olimpică li juniori, 
Minerul Aninoasa, a stabilit

S. AUREL

Divizia A
REZULTATE TEHNICE:

„U“ Craiova .— . A.S.A. 
2—0, F.C. Argeș .. — F.C. 
Baia M. 3—1, „Poli" Ti
mișoara -T- Sp, studențesc 
2—1, U.T.A. — Steaua 
1—3, Jiu* — Cbimia 3—0, 
S.C, Bacău — C.S. Tirgd- 
viște 2—0, F.fc. Olimpia — 
F.C. Corvinul 3—1, F.C. 
Bihor — „Poli" Iași 1—li 
Dinamo — Gloria 4—0.

Divizia C 8
ETAPA VIITOARE:

F.C. Aiîgțsș — „U" Craio
va, Steaua ■ — A.S.A.,
F.C. Corvinul — F.C. Ba
ia Măre, Chimia; — S.C.' 
Bacău, „Poli" Iași — 
„Poli" Timișoara; F.C. O- 
limpia — Gloria, F.C. Bi
hor — Jiul, C.S. Tîrgoviș- 
te — U.T.A., Sp. studen
țesc — Dinamo.

■ ■ '-■ ' C L AS A MENTUL
1. Steaua 4 4 0 0 12—4 8
2. F. C. Argeș 4 4 0 0 8—3- 8
3. F. C. Baia Mare 4 3 0 1 5—3 6
A A. S. A. Tg. Mureș 4 2 1 1 7~5 5
5. „U" Craîova 4 2 1 1 5—5 5
6. C. S. Tîrgoviște 4 2 1 1 5—-5 5
7. U.T.A. 4 1 2 1 4—3 4
8. S. C. Bacău 4 2 0 2 3—2 4
9. F. C. Corvinul 4 2 0 2 5—6 4

10. Sportul studențesc 4 1 1 2 6—5 3
11. Dinamo 4 1 1 2 5—4 3
12. F. C. Olimpia 4 1 1 2 5—6 3
13. „Poli" Iași 4 1 1 2 3—4 3
14. „Poli" Timișoara 4 1 1 2 3—5 3
15. Chimia Rm. Vîlcea 4 1 1 2 6—9 3
16. Jiul 1 0 3 5—5 2
17. Gloria Buzău 4 1 0 3 2—9 2
18. F. C. Bihor 4 0 1 3 3—9 1

REZULTATE TEHNICE : 
Laminorul Nădrag — Vul
turii tx. Lugoj 4—1, Gloria 
Reșița — Metalul Bocșă 
3—0, Unirea Tomnatic — 
Minerul Gheiar 4—2, 
I. C. R. A. L. Timișoara — 
Minerul Ora vița 2—0, Ști
ința Petroșani — Electro
motor Timișoara 3—2, 
C. I. L. Blaj — Metalul 
Oțelu Roșu 0—0, C. F- R« 
Simeria — Metalul Hune
doara 0—0, Unirea Alba 
Iulia — Unirea Sînnieolau 
Mare 2—0.

ETAPA VIITOARE : Me

talul Oțelu Roșu — Gloria 
Reșița, Unirea Sînnieolau 
Mare — Știința Petroșani, 
C. I. I>. Blaj .— Unirea 
Alba Iulia, Unirea. Tomna
tic — Laminorul Nădrag, 
Minerul Gheiar — Minerul 
Oravița, Electromotor Ti
mișoara — Metalul Hune
doara, Metalul Bocșa — 
I. C. R. A. L. Timișoara, 
Vulturii Lugoj — C. F. R. 
Simeria.

Campionatul județean
REZULTATE TEHNICE : 

Aurul Certej — Auto- Ha
țeg 1—1, Parîngul Lonea 
— I. M. C. Bîrcea 3—3, 
I. G. C. L. Hunedoara — 
Explorări Deva 0—0, Mi
nerul Aninoasa — Minerul 
Paroșeni 3—0, Minerul Uri- 
cani — C. F. R. Petroșani 
2—1, Prep. Petrila — Me
talul Crișcior 2—0, Prep. 
Teliuc — Metalul Simeria
4— 4, Constructorul Hune
doara — Dacia II Orăștie
5— 0.

ETAPA VIITOARE : Da

cia Orăștie — Aurul Cer
tej, Metalul Simeria -r- 
ConstructOrul Hunedoara, 
Metalul Crișcior — Prep. 
Teliuc, C. F. R, Petroșani 
— Prep. Petrila, Minerul 
Paroșeni — Minerul Uri-, 
câni. Explorări Deva — Mi
nerul Aninoasa, I. M. C, 
Bîrcea — I. G. C. L. Hu-, 
nedoara, Auto Hațeg — 
Parîngul Lonea.

Sh.. CLASAMENTUL '
1. Laminorul Nădrag ’ 3 2 1 0 9—2 5
2. Unirea Tomnatic 3 2 1 0 7—3 5
3. Unirea Alba Iulia 3 2 1 0 5—1 5
4. Știința Petroșani 3 2 1 0 8—6 5
5. I. C. R. A. L. Timișoara 3 2 0 1 4—3 4
6. Gloria Reșița 3 1 1 1 5—4 3
7. Unirea Sînnieolau Mare 3 1 1 1 3—3 3
8. Metalul Oțelu Roșu 3 1 1 1 1—2 3
9. Metalul Hunedoara 3 1 1 1 3—5 3
0. Electromotor 3 0 ;2; 1 4—5 2
11. C. F. R. Simeria 3 0 2 1 1—2 2
12. Metalul Bocșa 3 1 0 2 4—6 2
13. C. I. B. Blaj 3 0 2 1 1—3 2
14. Vulturii, tx. Lugoj 3 1 0 2 4—8 3
15. Minerul Gheiar 3 0 1 2 3—6 l
16. Minerul Oravița 3 0 1 2 2—6 1

CLASAMENTUL
1. Constructorul Hunedoara 4 4 0 0 18— 0 8
2. Explorări Deva 4 3 1 0 8—1 7
3. Dacia II Orăștie 4 3 0 1 14— 6
4. Minerul Aninoasa 4 3 0 1 9— 3 6
5. Aurul Certej .< 2 1 1 .6— 7 5
6. I. G. C. L. Hunedoara 4 2 1 1 4— 5 5
7. Minerul Uricani 4 2 1 1 9—12 5
8. Minerul Paroșeni 4 2 1 1 10— 6 •'5
9. Parîngul Lonea 4 1 2 2 10—11 4

10. Metalul Simeria 4 1 1 2 10—10 ?3
11. I. Ml. C. Bîrcea 4 0 2 2 6— 9 2.
12. Prep. Petrila 4 1 0 3 2— 6 2
13. C. F. R. Petroșani 4 1 0 3 7—12 2
14. Auto Hațeg 4 0 2 2 4— 9 2
15. Metalul Crișcior 4 0 1 3 1— 7 1
16. Prep. Teliuc 4 0 1

a
3 4—18 1
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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI
MANEA MĂNESCU,

Miting al prieteniei 
româno-coreene

PHENIAN 11 (Agerpreș). 
— Luni dimineața, în ca
drul manifestărilor organi
zate eu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a creării 
R. P. D. Coreene, a avut 
loc în orașul Nampho, lo
calitate înfrățită cu orașul 
Galați, în prezența delega
ției de partid și guverna
mentale a Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al guver
nului, , un mare miting al 
prieteniei româno-coreene.

Au luat cuvîntul pre
ședintele Consiliului Popu
lar al Municipiului Nam-

pho, tovarășul Iu Biăng 
Găl, și tovarășul Manea 
Mănescu.

Mitingul s-a desfășurat 
într-o atmosferă . caldă,,’ 
prietenească. Participanțji 
au ovaționat îndelung, 
eu multă dragoste și căl
dură, pentru marele prie
ten al poporului core
ean, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pentru prietenia 
trainică și frățească dintre 
președinții celor două 
țâri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen, pentru solidaritatea 
dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Nicaragua
Forțele populare de rezistență întețesc lupta 

împotriva regimului dictatorial al lui Somoza
MANAGUA 11 (Ager- 

pres). — In Nicaragua au 
continuat în tot cursul zi
lei de duminică și în cursul 
nopții spre luni ciocnirile 
violente între forțele popu
lare de rezistență împotri
va regimului dictatorial al 
lui Anastasio Somoza și. 
militarii Gărzii Naționale, 
fidelă regimului. Lupte 
puternice au avut loc la 
Managua și în orașele Es- 
teli, Mașaya, Leon și Jino- 
tega, dar informațiile din 
aceste orașe sînt fragmen
tare și imprecise din cau
za suspendării legăturilor 
telefonice cu capitala. Po
trivit agenției UPI, forțele 
populare au luat sub con
trol orașul Leon, al doilea 
ca mărime din țară, în 
urma unor lupte la care 
au fost angajate 
artileria.

La Managua, 
luptelor au fost
numeroase clădiri, 
portul internațional 
Mercedes" 
fața acestei situații, 
regimului dictatorial 
întrunit de urgență cu li
deri ai armatei.

MANAGUA 11 (Ager- 
pres). — Regimul dictato-

rial al lui Somoza a anun
țat instituirea legii marți
ale în , orașele Masaya și 
Esteli. încercând să stăvi
lească ofensiva forțelor re
zistenței populare. .Pe de 
altă parte, agenția Reuter 
precizează că în luptele 
care au avut loc.în aceste 
orașe în . zorii zilei ele luni 
s-au.înregistrat 311 de morți 
și numeroși răniți.. Luptele 
de Ia Managua declanșate 
de rezistența 
început prin 
niultană a 
ale poliției.

populară au 
atacarea si- 
einci posturi

tancuri și

in cursul 
distruse 

Aero- 
„Las 

a, fost închis. In 
șeful 

s-a

Reuniunea tripartită la nivel înalt 
de la Camp David

WASHINGTON 11 (A-
gerpres). — Președintele 
Jimmy Carter a avut du
minică seara, la Camp Da
vid, o nouă întrevedere eu 
primul ministruisraelian, 
Menahem Begin. După 
convorbiri nu au fost fur
nizate Aici' un fel de in
dicii privind problemele 
abordate sau rezultatul dis-

cuțiilori Aceasta a fost a 
cineeă întrevedere Carter- 
Begin de la începerea in

ia nivel 
ceea ce conduce la 

potrivit apre- 
— cu efor- 

ameri- 
as li
căre 

co ni
pon-

Pienara C. C. 
al P. C. Portughez

LISABONA 11 (Agerpreș) 
La Lisabona s-au des

fășurat. lucrările 
C.C. al P. 
consacrată examinării situ
ației politice din țară și 
precizării poziției partidu
lui în dezbaterile paiia- 
mentare pe marginea pro
gramului noului cabinet 
portughez.

Liiînd cuvîntul la un mi
ting organizat după încheu 

secretarul 
Portughez, 
a declarat, 
„nici com- 
programul 
corespund 

situații

plenarei
0. Portughez

tîlnirii tripartite 
înalt, 
concluzia — 
ciorilor AFP 
turile diplomatice 
cane sînt concentrate 
pra Israelului, de la 
se așteaptă avansarea 
promisurilor necesare 
tru succesul negocierilor. 
Și deși premierul Bogin a 
afirmat în dimineața ace
leiași zile, cînd coi trei 
participanți la întilnirca la 
nivel înalt au vizitat lo
calitatea Gettysburg, că 
negocierile „evoluează
bine", surse egiptene au in-

dicat că impasul perșîsjă.
Agenția France Presse 

informează, pe de altă 
parte, că președintele An
war; El Șadat a avut o a 
două întrevedere neoficială 
cu ministrul israelian al a- 
părării, Ezer Weizman, 
care, ulterior, a afirmat că 
vor fi necesare două-trei 
zile pentru concretizarea 
progreselor realizate.

După cum indică oficia
lități americane citate de 
agenția United Press Inter
national, întîlnirea la nivel 
înalt nu are un termen li
mită, dar este de așteptat 
ca participanții să ajungă 
la o concluzie în . cursul 
următoarelor zile.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Orfana; Repu
blica : Aventurile : mai
muței Muky; Unirea : 
Un pod prea îndepărtat, 
seriile I-M;

PETRILA : Un om cu 
..idei;

LONEA: Diamantele 
negre, seriile l-II ;

‘ ANINOASA: Pentru 
patrie, seriile I-II;

VULCAN: Ploaie cu 
soare;

LUPENI — Cultural: 
' Tentacule; Muncitoresc: 
Taina Sofiei Grușko.

TV.

i
I

ierea plenarei, 
general al P. C. 
Alvaro Cunhal, 
între altele, că 
ponența și nici 
guvernului nu 
cerințelor actualei 
complexe din Portugalia". 
In consecință, a 'adăugat 
Alvaro. Cunhal, plenara a 
însărcinat grupul parlamen
tar al P.C.P. să propună 
Adunării Republicii o re
zoluție care respinge pro
gramul guvernului format 
de Alfredo Nobr.e 
Costa.

da

Noi incidente în capitala
Libanului

BEIRUT li. ' (Agerpreș). 
— După o zi în care schim
burile de focuri au alter
nat cu perioade de liniște, 
în noaptea de duminică 
spre luni au avut loc noi 
incidente între Forțele A- 
rabe de Descurajare (FAD) 
și milițiile falangiste în 
cartierele de est și sud-est 
ale Beirutului. Au fost

fost 
sută

di-

Scrisori adresate secretarului
general al O.N.U. în legătură 

cu independența Namibiei

utilizate rachete, tunuri și 
mitraliere. Surse ale poli
ției au afirmat că în 
timpul tirurilor din cursul 
nopții, 10 libanezi au 
uciși iar al ți peste o 
răniți. .

In primele ore ale
mineții de astăzi, schimbu
rile de focuri continuau.

Pe de altă parte, guver
nul libanez s-a întrunit la 
Palatul Baabda, sub con
ducerea președintelui Liba
nului, Elias Sarkis, 
0 trecere în. revistă 
tă și completă a 
securității în țară, 
examinate o serie 
bieme politice în

penlrii 
urgen- 
ițuației 
Vor fi

de.pre
vederea

adoptării Unei poziții uni- 
. tare.NAȚIUNILE 

(Agerpreș). — 
rea remisă

UNITE 11 
In scrisoa- 
secrctaruiui 

general al O.N.U. de re
prezentanții permanenți ai 
Tanzaniei și Zambiei la Na
țiunile Unite, prin care' se 
anunță acceptarea de către 
Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest a pro
gramului elaborat de Kurt 
Waldheim în vederea acor
dării independenței Nami
biei, președintele SWAPO, 
Sam Nujoma, propune sem
narea unui protocol de în
cetare a focului între uni
tățile SWAPO și trupele 
de ocupație ale R.S.A., a- 
flate în mod ilegal pe teri
toriul namibian. In 
soarea menționată se 
bliniază că SWAPO
gata să semneze un astfel 
de acord.

Agenția France Presse 
’reamintește însă că autori
tățile rasiste de lâ Preto
ria refuză să semneze, 
preună cu organizația 
trioților namibieni, 
protocol de încetare a 
cului, deoarece ,

scn-
SU- 

este

îm- 
pa- 
un 
fo-

afirmă

UNITE 11
O scrisoare

Orgfan.iza-

guvernul șud-african — a- 
ceasta ar .însenina „recu
noașterea de jure'' a legiti
mității SWAPO.

NAȚIUNILE 
(Agerpreș), — 
a președintelui
ției Poporului din Africa 
de Sud-Vest (SWAPO), 
Sam Nujonîa, adresată se
cretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
dată publicității la N;?w 
York, relevă că principalul 
obibetiv al luptei duse de 
poporul Namibiei sub con
ducerea SWAPO a fost și 
rănaîne eliberarea completă, 
a abesteî țări africane. Scri
soarea arată că lupta ar
mată a poporului namibian 
a fost determinată de fap
tul că regimul represiv ra
sist al R.S.A., care ocupă 
ilegal Namibia, a respins 
căile pașnice de reglemen
tare a situației. Totodată, 
în scrisoare este evidențiat 
imperativul de a se pune 
capăt fărădelegilor comise 
de regimul rasist șud-afri
can împotriva poporului 
Namibiei.

PREȘEDINTELE BUN- 
BESTAGULUI (Camera in
ferioară .a Parlâmentului 
R.F.G.), Karl Carstens, a 
primit delegația: parlamen- ' 
tară română ppnejusă de 
Tudor Draga nu, vicepre
ședintele grupului român 
al Uniunii Interparlamen
tare, care participă la. lu
crările celei. de-a 65-a con
ferințe a Uniunii Interpar
lamentare, găzduită de ca
pitala vest-germană.

AGENȚ1A TASS ANUN
ȚA că Uniunea Sovietică a
propus includerea pe a- 
genda provizorie a sesiu
nii a 33-a a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a punc
tului vizând încheierea li
nei convenții internaționale 
asupra întăririi garanțiilor 
de securitate ale statelor 
nenucleare, ca problemă 
importantă și urgentă. Mi
nistrul afacerilor externe 
ai , U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, a adresat. în acest 
sens o scrisoare secretaru-

Deschiderea lucrărilor
Conferinței ministeriale privind politica 

științei și tehnologiei
referitoare- Ia evoluția 
inței și tehnologiei în 
tivitatea de dezvoltare 
cial-economică a

Belgrad
,1J,

BELGRAD 11 (Agerpreș). 
— Luni, au început la Bel
grad lucrările celei de-a 
2-a conferințe a miniștrilor 
însărcinați cu politica ști
inței și tehnologiei în ță
rile Europei si Americii de 
Nord _ MINESPOL 11, la 
care participă reprezentanți 
din 32 de țări, printre 
care și România.

Co'nfer’ință va lila în dez
batere-o serie de probleme

ști- 
ac- 
so- 

țărilor 
participante, stadiul dezvol
tării cooperării științifice 
și tehnologice, finanțarea 
programelor de cercetare și 
dezvoltare .schimbul de in
formații .științifice și teh
nologice între 
pective.

’țările res-

SiTUATIA DIN IRAN
TEHERAN 11 (Agerpreș) 

— I..a trei zile după decre
tarea legii marțiale, Ia Te
heran s-a anunțat reduce
rea cu o oră a intervalului 
de aplicare a interdicțiilor 
de circulație pe timpul 
nopții în capitală și în 
zona centrală a Iranului. 
Această măsură, remarcă 
agenția France Presse, sur
vine în urma diminuării 
agitației politice în zonele 
menționate.

Postul de radio Teheran 
a anunțat că duminică. în 
oralul Qom, s-au produs 
totuși ciocniri între armată 
și. demonstranți în urma

înregistrat 
Un bilanț 

de agenția 
;că’ ciocnirile

cărora s-au 
morți și răniți, 
oficial, reluat 
UPI, releva 
care au avut loc Incepînd 
de vineri, la Teheran șl în 
alte localități iraniene, în
tre forțele armate și parti-, 
cipanții la demonstrații 
s-au soldat cu 95 de morți.

TEHERAN 11 (Agerpreș). 
— Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr, și-a amînat vizita 
oficială pe care urma să 
o -întreprindă în Republica 
Democrată Germanăi infor
mează agenția ADN.

( omunicatul sovieto-grec
MOSCOVA 11 (Agerpreș). 

— lU.R.S.Ș. și Grecia și-au 
exprimat dorința de a con
tinua eforturile pentru 
dezvoltarea și extinderea 
relațiilor bilaterale și de a 
promova o politică de prie
tenie pe baza principiilor 
de bună vecinătate, coexis-

tență pașnică și colaborare 
reciproc-avantajpasâ — se 
arată îft. comunicatul șovie- 
to-grec, dat publfcitâțiii în 
urma vizitei în U.R.S.S. a 
ministrului afacerilor ex
terne al Greciei, Ghlor- 
gliios Răllis, transmite a- 
genția TASS.

lui .general al O.N.U.; Kurt 
Waldheim.

TRADIȚIONALA SĂR
BĂTOARE A ZIARULUI 
„L’HUMAN!TE“, organul 
de presă al Partidului 
Comunist Francez, a reu
nit, și în acest an*.Intr-un 
mare entuziasm popular,, 
sute de mii de oameni.

La deschiderea „orașului 
internațional" din cadrul 
Festivalului „L’HumaniLe“, 
a luat cuvîntul Georges 
Marchais, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Francez. '

PREȘEDINTELE SIRIEI,
Hafez Al Assad, 
luni la amiază la 
într-o vizită oficiala 
cinci zile.

Imediat după sosire 
ful statului sirian s

a " sosit
Bonn, 

de

șe-
't

o prirnă întrevedere cu 
președintele vest-german, 
Walter Scheel.

LA INVITAȚIA GUVER
NULUI SOVIETIC, luni a 
sosit la Moscovă într-o vi
zită : oficială . de prietenie, 
Atal Biliari Vajpayee, mi
nistrul afacerilor externe 
al Indiei, transmite agenția 
TASS. : '

JACK WARNER. — fon
dator împreună cu alți trei 
frați al companiei cinema
tografice „Warner Broș", 
a încetat din Viață, sîrnbă- 
tă, la Los Angeleș, în vîrstă 
de 86 de ani. Cei patru 
frați Warher, dintre care 
Jack era ultimul supravie

țuitor, au constituit, în 
1903, o companie de difu- 
zare a filmelor lansîridu-se, 
în 1917, în producția de 
pelicule de lung metraj.

IN CAPITALA GRECIEI 
S-A DESCHIS cea de-a 
XV-a săpțămînă medicală 
balcanică, manifestare de 
prestigiu a Uniunii Medi
cale Balcanice.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 416 62 ;seaetariai), 4 24 64 (secții). ÎIFASUi. :

10,00 
pen- 

tineret;
Publicitate; 11,00

Kari- 
j no; 11,50 Telex'; 11,55 
I închiderea programului; 
» .16,00 Telex; 16,05 Cena- 
Iclul Teleșcoală; 16,35 

Matineu de vacanță : 
In mările Sudului (16); 
17,00 Muzică populară: 
17,25 Publicitate; 17,30 
La volan: emisiune pen
tru conducătorii auto ; 
17.45 Studio liric ’78 ; 
18,15 Lecții TV pentru 

• lucrătorii din agricultu- 
Iră; 18.45 Album coral;

19,00 Roadele politicii 
I partidului — „Cartierul 

solidarității"; 19.20 1001 
Ide seri; 19,30 Telejur

nal; 19.50 Ancheta TV: 
Lupta cu inerția și ru- 

i comunistă 
Emisiune 

de , Adrian 
20,30 Seară 
..Mânia Pos- 
Vasile Alec-

TV;

I 9,00 Teleșcoală;
Antologia filmului 

[ tru copii si
I 10,55 “ ■"
! In alb și negru

11,50 Telex;

tina, lupta 
pentru nou. 
realizată 
Păuneseu; 
de teatru: 
turilor" de 
sandri. Premieră 
22,00 Muzeul colecțiilor 
de artă; 22,20 Telejur
nal.

RADIO

15,00 Buletin de știri; 
5,05 Ritmuri matinale; 
6.00 Raclioprogramul 

I dimineții; 7.01) : Radio
jurnal; 8,00 Revista pre
sei; 8,10 Curierul melo
diilor; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 Răspundem 
ascultătorilor; 16,00 Bu- 

Sletin de știri; 10,05 Ste
le ale ecranului și ope
reta; 16,20 Alternanțe 

I folk și rock; 10,40 Mio- 
’ rița; 11,00 Buletin .. de 
| știri; 1.1,05 Atlas folclo- 
I ric; 11.35 Discoteca „U‘‘; 
112,00 Buletin de știri;

12,05 Din comoara fol
clorului nostru; 12,35 

ire de Camelhi
Dăscălescu șl II. Măli- 
neanu; 13,00 De la 1 
la 3; 15,00 Clubul curio-

| Șlagă:

I.
[ șilor; 16,00 Radiojurnal;

16,20 ” ~

Inomice; 16 
gistrări de 
crxov-o .17 Dl

I
I

I
I
I
I
I
l
I
I

I
1J
l
I
I 
i
I

1

I
I

Coordonate eco-i 
16,40 Noi înre- i 

; 'muzică u- j 
șoară; 17,00 Buletin, de,.i 
știri; 17,05 Memoria pă- I 
mîntului românesc; ■
17.30 Publicitate; 17,45 | 
Tezaur coral românesc; 
18,00 Orele serii; 20,00 
La izvorul dorului — 
cînteee populare; 20,15 ‘ 
România — peisaj in- I 
dustrial contemporan ; |
20.30 Cadențe sonore ; I 

oră; I 
mir- I

22,00 O zi într-o 
23,00—5,00 Non stop 
zical nocturn.

VREMEA
Pentru următoarele .24 

de ore : Vreme în în-, 
călzire ușoară, cer va
riabil mai mult noros, 
ploaie sub formă de 

1 aversă de scurtă durată, 
' vînt din sectorul nordic. I

i


