
Schimbul de mineri condus de Iosif Ștefănescu din brigada destoinicului mi
ner Traian Pop de la sectorul III al minei Uricani și-a adus pe deplin aportul 
la plusul de cărbune dat peste plan al întregii brigăzi. Foto : Ion LICIU
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ÎNFĂPTUIREA PLANULUI ECONOMICO -SOCIAL,
sarcină prioritară in ultimul 

trimestru al anului

Cu planul pe 9 luni îndeplinit
Sectorul fruntaș al I. M. Vulcan — 

VII — și-a îndeplinit cel dinții pe 
mină sarcinile pe primele trei trimes
tre ale anului. Volumul de producție 
extras suplimentar, de la începutul 
anului, de către acest vrednic și pri
ceput colectiv se ridică la peste 12 000 
tone cărbune. Se remarcă prin aportul 
la reușita întregului colectiv brigăzile 
conduse de Ion Calotă — brigadă a 
înaltei productivități care a cîștigat 
locul I al întrecerii pe mină în ulti
mul trimestru — și Constantin Popa, 
brigadă ce utilizează cu succes un 
complex de tăiere și susținere me
canizată.

La I. M. Livezeni

Avansări superioare la pregătiri
Două brigăzi fruntașe în lucrările 

de pregătiri din sectorul II al I- M. Lu- 
peni, conduse de cunoscuții șefi de 
brigadă loan Gîrea și Nicolae Bălan, 
au avansat fiecare, în primele două 
decade ale lunii septembrie, peste 
prevederi, cite 5 ml. Și în această 
lună prima din brigăzi s-a angajat 
să realizeze o avansare de 80 ml, deși 
tăierea rocii se face prin pușcare, în 
timp ce a doua brigadă va avansa 90 
ml în steril și profil mărit cu aju
torul combinei. Ambele brigăzi și-au 
îndeplinit planul pe 9 luni, realizând 
de la începutul anului peste preve
deri 350 mc excavații.

Mult așteptatul reviriment 
încă nu s-a produs, dar sint 

(din nou) promisiuni

Consiliul popular muni
cipal a analizat într-o re
centă sesiune situația rea
lizării planului în profil 
teritorial și măsurile care 
se impun pentru înfăptui
rea integrală a tuturor in
dicatorilor. de bază. ai acti
vității economice și sociale. 
Din raportul prezentat a 
reieșit că în cele 8 luni, tre
cute de la începutul anu
lui, datorită abnegației și 
hărniciei de care au dat 
dovadă colectivele de oa
meni ai muncii din muni
cipiu, a fost realizată o 
producție globală .. supli
mentară de 35,8 milioane 
lei, față de prevederile 
planului, îndeosebi prin 
depășirea productivității 
muncii cu 716 lei pe lucră
tor. Cele mai senini I icat.ive 
rezultate în muncă le-au 
obținut colectivele între
prinderilor miniere Paro- 
șeni și Uricani, care au 
livrat economiei naționale,

peste sarcinile de plan,’ 
6 935 și respectiv 13 963 
tone de cărbune brut. Im
portante succese au obți
nut și constructorii de u- 
tilaje miniere de la

Pe marginea 
sesiunii Consiliului 
popular municipal

I.U.M.P. și S.S.IL, energe- 
ticienii, lucrătorii foresti
eri, cei din cadrul I.G.C.L., 
Fabrica de morărit și pani
ficație, Fabrica de pro
duse lactate.

Reflectând sporirea re
tribuției, creșterea puterii 
de cumpărare a oameni
lor muncii din municipiu, 
planul de desfacere al Di
recției comerciale a fost 
depășit, pe total comerț cu 
31 milioane lei.

Cu toate că principalii' 
indicatori ai activității e-
conomice au fost realizați, 
iar unii chiar depășiți, s-au 
înregistrat și serioase ră
mâneri în urmă, îndeosebi 
în domeniul investițiilor. 
Planul de investiții pe mu
nicipiu nu a fost realiză# 
decît în proporție de 63 
la sută. Mari restanțe s-au 
înregistrat în realizarea, 
planului fizic de . aparta
mente. Din totalul dc 1 204 
apartamente prevăzute in 
planul fizic pe acest an, 
n-au fost predate pînă în. 
prezent beneficiarilor de
cît 5.10 apartamente.

La nivelul C.M.V.J. s-a 
înregistrat, față dc sarcini
le de plan anuale, un mi
nus de 372 743 tone de căr
bune brut. 1. F. A. „Visea
ză" Lupani arie, ele aseme-

V. STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Record de vagoane descărcate 
la Corcești

3 Semnificația 
unui salut

După un început de se
mestru modest — în luna 
iulie, producția realizată de 
I. M. Livezeni se situa, în 
cele mai multe zile, sub 
60 la suta față de preve
derile planului — în luna 
august a avut loc un salt, 
o creștere deosebită care 
ne îndreptățea să credem, 
și nu numai pe noi, în- 
tr-o realizare integrală a 
promisiunilor formulate de 
conducerea întreprinderii. 
Saltul înregistrat la pro
ducția extrasă era de 
30-35 la sută față dg luna 
precedentă. Au fost rare 
cazurile cînd procentul de 
realizare se situa sub 20 
la sută. Dar au venit rea
lizările primelor zile din 
luna septembrie, de fapt 
ale primelor două decade, 
care îndepărtează data re
alizării promisiunilor fă
cute, dată care în luna au
gust părea atît de aproape. 
Procentual, cifra de reali
zare a planului se situea
ză între 55 și 65 la sută.

Ce obstacol să fi inter
venit în calea realizării 
promisiunilor, obstacol care 
să nu poată fi prevăzut, 
de care să nu se fi ținut 
cont cînd s-au făcut pro
misiunile ?

De la inginerul Iosif 
Bocan, fostul inginer șef al 
minei și, de curînd, șef de 
mină, aflăm că obstacolul 
nu-i nou, ci vechi — mult 
discutata problemă a Live- 
zeniillui — TRANSPOR
TUL CĂRBUNELUI — 
transportul pe verticală șl 
chiar și pe orizontală, 
uneori.

— Descensoarele, din nou 
descensoarele (!), ,,, ne-au 
creat probleme, na spunea 
interlocutorul. Din cauza 
lor am stat schimburi în
tregi și, în astfel de situa
ții, mai mult nc-ăm ocupat 
de întreținerea abatajelor 
decît să dăm cărbune. Pe 
lingă aceasta, săptămână 
care a trecut am lucrat, în 
majoritatea schimburilor, 
doar cu două locomotive. 
Dar, la -sfârșitul săptămânii, 
trecute, sâmbătă, am intro
dus în subteran încă două 
și săptămîna aceasta vom 
mai introduce două loco
motive.

Deci, asta a fost situația. 
Dar ce se va întîmpla, care 
va fi în viitor soarta pro
ducției, a realizării planu
lui la I. M. Livezeni ?

Noul inginer șef al mi-

nei, Miron Rebedea, este 
optimist dar, -...pentru tri
mestrul IV și... în continu
are. Ne prezintă și supor
tul Optimismului său :

— In curțnd vom trece 
la montarea dozatoarelor 
la puțul cu schip care ne 
vor ajuta în mod deose
bit la folosirea judicioasă 
a schiptlrilor. Concomitent 
— pentru că în această pe
rioadă va trebui să trans-

Dorin GHEȚA

De la preparația Corc
ești maistrul Stelian.. iCo- 
robea ne informează că 
echipa de la separație 
condusă de tînărul Vasi- 
le Ignat a stabilit un nou 
record la descărcarea va
goanelor cu cărbune, brut. 
In ultima zi a săptămânii 
trecute echipa a descărcat 
68 vagoane cu cărbune 
brut venite de la minele

Vulcan și Paroșeni. Ve
chiul record, de 65 va
goane, aparținea schim
bului condus de Alexan
dru Makai. Dintre ulti
mii performeri s-au evi
dențiat muncitorii Viorel 
Omotă, Iulian Horvath, 
Alexandru Wass, . Iosif 
Cîrpaei, Ioan Horvath și 
Alexa Mărcuși.
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U.E. l’aroșeni. Mais
trul Carol Golgoțiu are 
ca preocupare perma
nentă ridicarea pro
ductivității în cadrul 
atelierului combustibil 
pe care-1 conduce. Ia- 
tă-1 în imagine împre
ună cu șeful de tură 
Gheorghe Ionașc arâ- 
tîndu-i acestuia măsu
rile Ce se impun în a- 
cest sens.

Foto : Gh. OLTEANU
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Cobori în adîncurile 
minei și încă de la 
rampa puțului semna- 
liștii te întîmpină cu 
același salut repetat de 
zeci de ori : „Noroc 
bun". Te oprești la di
ferite orizonturi, 
bați galeriile și 
tot te întîlnești cu mi
neri. Deși nu-i cunoști, 
nu i-ai văzut niciodată, 
indiferent dacă porți 
sau nu- cască albă, ei 
te întîmpină cu același 
„Noroc bun".

stră-
peste

a

Există o lege nescrisă |j 
a pământului nostru j 
care spune —‘ salută î; 
și vei fi salutat, res- |’. 
pectă și vei fi respec- « 
lat. pentru acești oă-.| 
meni ai adîncului, me- | 
ren cu zîmbetul pe bu- | 
ze, aceasta a devenit | 
ceva caracteristic. |
Ești salut 
răspunzi cu același 
lut și te gindești 
semnificația acestui 
nescris, dar atît de 
întîlnit la mineri.

Deunăzi, am întrebat 
un miner cu vechi 
state de serviciu :

— Ce simți cînd a- 
dresezi acest salut ?

20 de 
în sub- 
răspuns.

acest 
simt 
pu- 

în- 
necazuri-

a t,
sa- 
la 

act 
des

S P ORT
Reabilitare specta

culoasă, scor de forfait, 
dar persistă unele ca
rențe — cronica meciu
lui de fotbal Jiul — O?: 
limpia Satu Mare.

Cronicile meciurilor de 
divizia C, dintre Mine
rul Lupeni — Bistrița 
Băbeni și Știința Pe
troșani — Vulturii Tex
tila Lugoj.

> Clasamente, rezultate, 
etapele viitoare.

(pag. a 3-a)

rnuitti
CLUBUL cultural 

ăl Institutului de mine

realizate astfel importan
te lucrări de întreținere 
si reparățîi de străzi si 
drumuri, canalizări, ate

muncă patriotică prin 
care s-au realizat lucrări 
în valoare de 410 000 lei 
(V. S.).

Idin Petroșani și-a reluat 
activitatea, în noul an u-

i
I

niversitar, cenaclul „Ori
zont" care grupează stu
denții cu preocupări li
terare și artistice.

PRIN CONTRIBUȚIA 
în bani a cetățenilor la 
cheltuielile aUtofinanțate- 
de Consiliul populai’ Pe
troșani, numai in 8 luni
din acest an, au fost e- 
xecutate lucrări edilitar- 
gospodărești în valoare 
de 574 mii lei. Au fost

liere școală, .cămine cul
turale ' și au fost procu
rate diyei'Se articole de 
inventar. (V. S.).

LUCRĂRI DE REPA
RAȚII. In orașul Uricani 
se apropie de stadiul fi
nal lucrările de repar'a-

EFICIENȚA UNEI INI
ȚIATIVE. începând din 
luna mai, personalul 
muncitor din întreprinde
rile și instituțiile muni
cipiului au prestat cite o 
zi pe lună de muncă pe 
șantiere, iar elevii din li
cee cite 12 zile de muncă 
patriotică în perioada 
Vacanței. Eficiența acestei 
inițiative este concretiza
tă în cele 59 000 ore de

ții efectuate la un număr | 
de 8 blocuri. Au. lost în- | 
locuite jgheaburile și i 
burlanele, s-au reparat I 
coșurile, . s-au executat . 
tencuieli și zugrăveli ex- | 
terioare, iar materialul 
lemnos a fost re vopsit. I 
(C. D).

Am peste 
muncă
— a 
mereu

bun“, mă 
mai

5
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oă informăm 5i
5

ani de 
teran 
'Auzind 
„Noroc 
parcă altul, 
ternic, pregătit să 
frunt toati 
le, alături de colectiv...

Evident acest generos 
salut al minerului are 

. o profundă semnifica
ție etică, de educație 
morală. Este o dova
dă concludentă a sti
mei și respectului re
ciproc dintre mineri, a 
prestigiului pe care l-a 
cîștigat această meserie.

Valeriu COANDRĂȘ
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Concursul 
gazetelor 
de perete 
și satirice

a

ă 1

” Metodă de verificare 
valorii propagandei, vizua
le, concursul gazetelor de 
perete și satirice din între
prinderile și 
Văii. Jiului; s-a 
Orășele' Petrila 
în săptămîfîa 
fost organizate . _ ... ,
consfătuiri și'! dezbateri 
care au evidențiat contri
buția acestor gazete care, 
prin articole, desene său 
alte plemente grafice inspi
rate din problematica vie
ții și activității colective- 
flor de muncă, și-au dove
dit eficiența educativă. .

■ Comisiile prășăneșți au 
stabilit eu acest prilej un 
clasament al gazelelor care 
se află în preajma fazei 
municipale a stimulatorului 
concurs. LA PETRILA a 
fost decisă următoarea or
dine valorică: gazeta de 
Verete — 1. I. M. Petrila ; 
2. Preparația ; 3. I. M. Lo- 
nea ; „Tineretul și produc
ția" — 1. I. M. Petrila ;
2 Preparația'; gazete Pio- 
aerești — 1. Școală genera
lă nr 6 ; 2. Școala, generală 
■nr. T ; 3. Școala . generală 
nr. 2 ; gazete satirice — 1. 
1 M.;;Petrila ; 2. I. M, Lo- 
nea ; ■ 3. Preparația.
' EA LUPENI : gazete 
perete și satirice — l. 1. 
Lupeni;. 2. Preparația ; 
I. M
Șeoa la 
Cui 2 
Liceul

9

1
instituțiile 

finalizat în 
și Lupeni.: 
trecută au 

expoziții,

Bărbăteni ; școli : 
generală nr. 3 ; 
nu s-a acordat ; 
industrial nr. 2.

de 
. M. 
; 3. 
: 1. 
■ lo— 
; 3.

Is

Sâ oferim oamenilor 
prilejul de a rîae

I fell
iii

K

|

Cofetăria nr. 182 Lupeni. Comunista Ecaterina 
Chertr se bucură de stima clienților pentru felul în 
care își achită obligațiile de serviciu.

Foto : O. GHEORGBE
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portăm producția pe ia 
puțul II. și de aici cu ma
șinile — vom trece și la 
o revizuire și reparare ge
nerală a descensoarelor pe 
care le vom mai folosi 
doar pînă în a doua parte 
a trimestrului I 1979. A- 
tunci va fi terminată și a 
doua' cale de evacuare, de mai 
transport în subteran a 
cărbunelui, de la orizontul 
475 la 300, cale de evacu
are care va fi de fapt un 
plan înclinat prevăzut cu 
două benzi și două silozuri 
tampon, la partea superi
oară și ■ la partea inferi
oară. Oricum, din trimes- 

realizatrul IV ne vom

reviriment
sarcinile de plan. Linie de 
front avem suficientă, do
tarea tehnică nu ne lipseș
te șl nici efectivul. • ' 

Prin urmare, o nouă 
promisiune și un nou ter
men — trimestrul IV 1978.

Din discuția purtată cu 
directorul ' întreprinderii, 
Ing. Dumitru Opriș, reți
nem doar că ’ „Situația nu 

suportă îngăduință; 
Trebuie să ne facem pla
nul!".
- Așa este, TREBUIE; și„ 
se pare că realizările ul
timelor zile — în 18 și 19 
septembrie s-a livrat chiar 
peste sarcinile planificate
— confirmă temeinicia 
promisiunilor făcute, pro
misiuni care .sperăm că în 
trimestrul IV se vor 1 rea
liza și nu vor fi înlocuite 
cu... alte promisiuni.

— începem cu o în
trebare de rigoare. Ați 
mai fost în Petroșani, 
tovarășe Radu lonescti ?

— Spre regretul, meu, 
mă aflu pentru prima oară, 
Ia Petroșani. Ceea ce în
seamnă, că nu am văzut 
nici trecuta ediție a .Sa
lonului humorului.;.

— Ca să fim exacți. 
precedentele ediții ale 
salonului... Pentru că 
veni vorba, ce părere 
aveți de ideea unui sa
lon de umor aici, in 
Valea Jiului ?

— Excelentă, de ce nu .. , 
Cu atît mai. mult cu. cit fi
ind dealuri de jur împre
jur, dacă lumea o să rîdă, 
rîsul lor se va auzi am
plificat pînă depârte. Iar 
oamenii au nevoie, de rîs, 
ca de soare, apă și hrană.

— Fiind ocupat cu se
cretariatul tehnic al a- 
eeștui salon, nici n-am 
observat dacă ați rîs. 
Așa că puneți mina pe 
inimă și spuneți-mi sin
cer... .

— ...Dacă am rîs ? Da și 
nu. O dată sau de două 
ori cu gur;1 pînă la urechi, 
de cîteva ori potrivit, dar 
cel mai adesea am schițat 
un ușor surîs în colțul 
gurii.

— Făcind un bilanț 
provizoriu, aș ziee că aii 
fost mai degrabă deza
măgit... Greșesc sau nu ?

,— Nu, dimpotrivă. Acesta 
este rîsul grav, interior, 
care poate în unele ca
zuri să zguduie din temelii 
inerția unor oameni, ii 
poate răscoli cu forța unul 
uragan declanșat în ''inte
riorul 'lor. ' " "

— De ce oare ponde
rea a avut-o, in acea zi 
a lucrărilor juriului, 
rîsul grav, interior ?

— Pen tru . că tema însăși 
â expoziției nu este a re
plicii spontane, a butadei, 
a spiritului , săltăreț, ci a 
încercării artiștilor de a se 
proiecta îritr-un viitor, este
WMMruffUirftii'ituHiiiirHt

Cu caricaturistul
Radu lonescu 

despre Salonul 
de toamnă 
al umorului 

vuiHmuiiuiiuiiiiuiuiiHii 

adevărat, nu tocmai înde
părtat. Astfel, ei constru
ind și întrebarea și răspun
sul, acea explozie spontană 
a dialogului spumos dis
pare, accentul păzind pe 
temeinicia gîndirii. .

Din ipotezele (bazate pe 
raționament și experiență) 
propuse aici, fiecare vizita
tor va găsi’ temeiuri să 
creeze imaginar, el însuși, 
alte situații. Așa că, efec
tul Salonului, sînt convins, 
nu se va opri între limi
tele sălii.

— Cum au decurs lu
crările juriului ?

— Excelent. Nu am rîs 
unii de alții și nici nu am 
plecat supărațî. Cu extrem 
de rare ocazii am fost în
totdeauna de aceeași pă
rere, iar atunci, cînd n-am 
fost, evident, fiecare a a

vut dreptate. Tehnic, ope
rația a fost minuțios or
ganizată; , așa 'Că nu s-a 
pierdut timp. Doar faptul 
că din cînd în cînd mai 
apărea cîte un nou Barbu 
ne nedumerea la început. 
Apoi ne-am obișnuit și am 
..constatat, că este bine, că 
fiecare are altceva de spus, 
și că spune bine. ,

— Ce așteptați de la 
viitor ?

— Vernisajul! In primul 
rînd ca să revăd „la rece" 
expoziția, apoi ea să văd 
cum va fi priniită de vizi
tatori și să mă reînlîinesc 
cu organizatorii, al căror 
elan sper că nu va scădea 
pe parcurs.

— Pentru că la juri- 
zare ați rîs interior, în 
celelalte două 8-uri 
v-ați și exteriorizat ?

— Da, pentru puțin timp 
atunci cînd am văzut. că 
fiecare din cei trei membri 
ai juriului care plecam 
spre București aveam cîte 
1/3 locuri ia clasa a H-a, 
cîte 1/3 la clasa I și cîte 
1/3 la vagonul de dormit. 
Rîsul a fost de scurt timp 
căci eu am adormit pe 
cele 3/3 locuri ale vago
nului de dormit. Cit ÎL pri
vește pe ceilalți doi,' nu 
cred să fi rîs. Chiar ga
rantez. K • : V.

— Cred că vă înșe
lați. Matty cred că mâr 
poate gusta „Una pe zi" 
chiar dacă e „made" în- 
Petroșani, iar Fompiliu 
Dumitrescu mai are 
pînă să fie președintele 
juriului. - ’

— Dealtfel nici nu aveați' 
cum. In afară de cazul eă' 
au rîs în. somn,,. . ' ‘

Mihai BARBU

I Cronica filmului • 'U r ni o f e du> octg l)

B r i g a d a specială
ță superioară, - care înre
gistrează în toată gravi
tatea lor actele teroriste; 
precum și consecințele a- 

social.
Tocmai de aceea, lupta 
șa* tenace, încununată pî
nă la urmă de succes, are 
valoare de simbol,. repre_ 
zentînd rațiunea și ones
titatea opuse anarhiei și 
iraționalului.

In genere, toate carac
teristicile acestui film 
nc determină sa folosim 
eu oarecare circumspecție 
atributul de ficțiune în 
legătură cu el. Faptele 
pe care le încorporează 
par să fie adevărate, iar 
identificarea ipostazei 
transfigurate, cu sursa de 
inspirație, sugerează im
presia că Massimo Dala
mo nutrește mai curind 
ambițiile cine-verite-ului, 
decît pe acelea .ale imagi
nației. Prima reacție a 
spectatorului, tocmai din 
acest motiv, este aceea 
de a pune în paralel rea
litatea artistică a filmu
lui, cu realitatea diurnă a 
Italiei de azi. Rezultatul 
suprapunerii imaginii 
proiectate, cu. cea alcătui
tă in urma revelațiilor 
lecturale este de un efect 
percutant, ducînd -la 
concluzie tulburătoare 
realitatea'. supralicitează 
imaginarul și acest fapt, 
așezat într-un context de 
o mare complexitate, plin 
de grave semnificații, 

....... 1 prilej de 
s văraț sens al cuvîntului. reflecție asupra fenome- 
| Dar el diferă substanțial nețOr alarmante ale unei 
| de cavalerii dreptății cu 
I care ne-am înțîlnit în fil- 
ț melc de aventuri prin 
l faptul că este animat nu 
I de o simplă vocație pro- 
I lesion ală, ci de o conștiin-

■ zarea tuturor lucrărilor de 
investiții, care constituie- o . 
obligație de onoare atît a 
constructorilor, cît și a be
neficiarilor, în ultimul tri
mestru al anului se im
pune o intensificare a rit
mului de execuție, devan
sarea stadiilor fizice plani
ficate- ; '

In sesiunea consiliului 
popular municipal a fost 
analizată și situația reali
zării bugetului pînă la data , 
de 31 august a.c. Față de 
evaluările anuale, bugetul 
a fost realizat . în proporție 
de 68,5 la sută, ' înregis- 
trîndu-se o depășire a ve
niturilor proprii, fapt care 
a permis întocmirea în 
acest trimestru a unui plan 
suplimentar de venituri și 
cheltuieli 
600 000 lei 
șani și de 
tru Lupeni 
pe această 
noi acțiuni 
îndeosebi în unitățile de 
învățămînt.

Sesiune^a Consiliului 
popular municipal a apro
bat măsuri în vederea re
alizării planului econo- 
mico-social pe acest an Ia ; 
toți indicatorii și asigură
rii condițiilor pentru buna 
desfășurare' a activității de 
producție în anotimpul fri
guros.

nici unei ore din cele 
3 000 citi? i-au revenit 
I M. Aniitoasa și I 
Dilja au realizat doar ju
mătate din numărul de' 
ore planificat, iar I.U.M.P., 
pentru cele 20 de aparta
mente, nu a realizat nici 
o oră. Și aceasta in timp 
ce multe din lucrările de 
investiții de pe șantierele 
de locuințe, deși au lost a-

lor, pentru predarea docu- 
, mentațiilor aferente des- 

M. chiderii finanțării, mai e- 
xistâ și in prezent obiec
tive cu documentații nc- 
predate. Așa sînt bunăoară 
cele privind npua clădire a 
teatrului, sălii polivalente 
din Petroșani, podului 
peste Jiu la Eivezeni și 
altele. Pentru o serie de 
obiective cum sînt Fabrica

‘ nea, o rămînere .sub - plan1 
de 136 tone, de lire de- 
mătase. Cauzele nerealiză- . 
rilor,■’ale • acestor ’lipsuri și’ 
neajunsuri în activitatea 
economică se datoresc in 
special insuficientei preo
cupări a unor întreprin
deri și conduceri de șan ti- : 
ere pentru mai: bunp or
ganizare a producției și a 
muncii, folosirii :. necOrcș- 
punzătoare a forței de 
muncă și a utilajelor din 
dotare, 
lipsuri

Deși filmul regizorului 
italian Massimo Dalamo 
este, aparent, unul poli
țist, o privire mai atentă 
va descoperi f 
politică. Pentru 
impresie pledează 
de evenimente, 
prezintă uimitoare 
militudinj cu ceea 
se întîmplă m 
lia zilelor noastre, 
forțe obscure, de 
fascistă,

factura lui cestora pe plan 
ăceas tă

suita
care 

■ .si
ce 

Ita- 
tin.de 

esență 
fascistă, au creat o at
mosferă de nesiguranță și 
teamă, încereînd să re
aducă în actualitate o‘ e- 
pocă de tristă amintire.

In această ordine de i- 
dei e dificil de delimitat 
doza de ficțiune și doza 
de real în scenariul gru
pului Massimo Dalamo, 
Franco Bottari, Mareo 
Guglielmi, Ettore Sanzo. 
E dificil, deoarece facto- 
logia filmului pare să fie 
desprinsă din comentari
ile ziarelor, din acele co
mentarii care, după destu
lă vreme de 
peliculei, au fost 
pate săptămini. în șir 
cazul Ăl do Moro, 
căruia duc spre 
Torino, unde banda .„în
gerului negru" -- persona
jul de film (analogia cu 
„Brigăzile roșii" nu este 

s anevoioasă.,.) comite acte 
f identice cu cele ce a- 
£ veau . sâ zguduie lumea 
| întreagă, răscolind conș- 
î ființele prin cruzimea și 
ț absurditatea lor.
I Comisarul Vanni, pro— 
? tagqpistul filmului este un . ,
5 justițiar în cel mai ade- constituie un

E

E
il

ș

l
«
E

l
5
ț 
I la turnarea, 

preocu- 
de 

firele 
același

structuri sociale italiene 
intrate într.o criză pro- , 
fundă.

C. ALEXANDKESCU

S-au fnaiț-ifestat 1 
în aprovizionarea 

: tehnico-materială și in do-
; meniul transporturilor..
; Pentru sprijinirea activi- 
i lății de construcții, in ve-
i derea realizării planului de
i inyestiții la locuințe, Ia ih-
; dicăția Comitetului munici

pal de partid, Comitetul 
i . executiv al Consiliului

popular municipal a apli
cat măsura ca fiecare vi
itor locatar al noilor a- 
partamente aflate în con
strucție să presteze cîte 
200 ore de muncă patrio
tică pe șantiere. Dar nu 
toți beneficiarii de aparta
mente urmăresc și acțio
nează pentru înfăptuirea 
acestei hotărîri. Astfel, 
'C.M.V.J., pentru cele 15

1 apartamente, ca beneficiar, 
nu a asigurat executarea

î

E

înfăptuirea planului
economico-social

Iacale, nu au . asigurate 
condiții de execuție, in
clusiv, din cauza lipsei de 
forță de muncă. ;

Cu toate că, îneepînd 
din primele săptămini ale 
anului, problemele investi
țiilor au fost analizate bi
lunar la nivelul Comitetu
lui municipal de partid și 
al Comitetului executiv al 
consiliului popular muni
cipal, stabilindu-se pentru 
fiecare obiectiv 'măsuri o- 
perative în vederea acce
lerării ritmului lucrărilor, 
fixîndu-se termene pentru 
eliberarea amplasamente-

de pîine, Fabrica de paste, 
făinoase, abator, depozit 
alimentar, hotel eu 200 lo
curi, la Petroșani nu s-au 
eliberat amplasamentele 
stabilite.

In acest an au tost ata
cate lucrările la magazi
nul universal, stadionul 
Petroșani, termoficarea din 
zona Paroșeni — Vulcan, 
precum și 4 dintre obiec
tivele industriale' alocate 
suplimentar de către con
ducerea centrală de partid 
și de Stat pentru locuitorii 
Văii Jiului. Pentru reali

în valoare de 
pentru Petro- 

90 000 Icj pen- 
și finanțarea, 

bază, a unor., 
soeiăl-culturâle,

Imaginea â lost surprinsă intr-unui 
din cartierele Lupeniului. Folosind o 
„metodă originală" se pare, și avînd o 
mentalitate așișderea, cetățenii aruncă 

. gunoiul menajer direct... lingă containe
rele prevăzute în acest scop. Ce ne 
facem cu îndemnul scris mare pe reci
pient ; „Păstrați curățenia orașului" ?

Dacă ar putea vorbi și bietele contai
nere, cite n-ar spune !...

Nu se găsește chiar nimeni (comitetul 
de bloc, comitetul de cetățeni, deputatul 
de circumscripție, edilii orașului) să 
facă rînduială în această problemă ?...

tin.de
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Olimpia 3-0 (2-0)

Sport • Sport » Sport • Sport • Sport • Sport
Jiul

reșcu, cel mai 
tor din teren, 
deosebită, el a 
„slalomul*1 nu

Fără Kaizer și Sabou, O- 
limpia a prezentat totuși 
în teren „cartea" contra
atacului, intr-un tempo de 
invidiat, țesătura de pase a 
mijlocașilor săi a pus pro
bleme gazdelor. N-a lipsit 
mult, chiar în primele mi
nute, ca să asistăm la o 
surpriză neplăcută — apă
rătorii Jiului, timorați, 
s-au lăsat surprinși de o 
centrare înaltă, Pataki a 
șutat însă pe lingă. bu
tul drept. Și din păcate, 
apărarea noastră a mai ga- 
fat... decisiv, pînă a se 
„încălzi" mijlocașii. Tabela 
de marcaj nu s-a modificat 
însă, iar jocul ar fi con
tinuat nedecis, la mijlocul 
terenului și după primul 
sfert de oră, dacă fotbaliș
tii care aveau nevoie de o 
reabilitare expresă în față . 
propriilor suporteri n-ar fi 
găsit soluții eficiente pen-1 
tru invalidarea tacticii ad
verse. In primul rînd, s-a 
sesizat bine dispunerea 
grupată a sătmărenilor și 
tendința lor de a se apăra 
în linie. Replica Jiului a 
fost inspirată — s-a acțio
nat prin șarje percutante, 
din ? „zona nimănui", s-a 
atras pe aripi supraaglo
merarea defensivă adver
să,;urmînd ca balonul să 
întâlnească un jucător 
venit în . viteză. Astfel, 
după un „recital" Stoichiță, 
pe, stingă, Sălăgean a tri
mis balonul, cu capul, în 
transversală, apoi în min.

’ 19 s-a deschis scorul: 
după un un-doi Rusu — 
M'ulțescu, fundașul Jiului 
a centrat impecabil- pentru 
Dumilraehe, care a plasat 
balonul în dreapta- lui. 
Feher 
Scorul 
porții, 
Jiului 
în consens : Stoica a șutat 
mereu departe de poartă, 
Mulțeșcu s-a resimțit în 
urma accidentării, motiv 
pentru care a Și fost schim- 

. bat (42), iar Stoichiță, ex
celent în acroșaje, laborios

(lovitură de cap), 
ar fi putut lua pro- 
„placa »țurnanlă“ a 
-n-a reacționat însă

m pase, și-a pierdut spre 
final suflul, . exact cînd 
trebuia să șprinteze deci
siv. Cu un minut înainte 
de pauză, Jiul a mărit han
dicapul, datorită lui Bucu- 

bun jucă- 
ln verva 

înțeles că 
este proba 

agreată de oaspeți ; iată de 
ce după un un-doi cu 6u- 
mitrache, s-a decis să plece 
într-o cursă solitară spre 
buturile lui Feher. Sma- 
randache și Matei, deși 
mai „înzestrați" fizic, nu 
s-au acordat în fuleu cu 
adversarul lor, mult mai 
rapid, iar ultimul apără
tor al sătmărenilor n-a se- - 
sizat direcția șutului:. 2—0. 

După pauză, cu Dumi- 
trache acuzînd dureri lom
bare, gazdele au acceptat 
să predea, incredibil; spa
țiul cucerit cu atîta luptă- 
în seama lui Mureșan și 
Batori. Olimpia se desfă
șoară- pe un front larg, 
Ciupitu comite cîteva gre
șeli de plasament, ba chiar 
ratează intercepții. Petre 
Grigore și Rusu sînt to
tuși prompți, iar Dragă 
Bădin s-a dovedit imba
tabil lâ centrările înalte.

’ In asemenea situații, con
traatacurile învingătorilor 
care își abandonaseră „cen
tura" s-au dovedit - tăioase, 
multe din ele au fost 
curmațe de ; Matei doar 
prin faulturi grosolane. 
Sălăgeah, dar îh special 
Bucurescu, au ajuns lingă 
careul mare'al Olimpiei, 
n-au percutat însă coeelii-’ 
pierii lor din primele două 
linii, cu toate că s-au. în
cercat inteligente manevre 
de schimbare a direcției 
de atac, la care Rusu și-a 
adus cont?ribuția ca „ridică
tor", iar P. Grigbfe de 
„trăgător". „Fileul" lui Fe
her a mai fost atins doar 
o dată, îh min. 86,' după o 
fază de largă amplitudine, 
de toată frumusețea, pe 
ruta Sălăgean — Stoica — 
Sălăgean — Rusu — cen-

trare in careu, Kassai a 
trimis balonul (din nou cu 
capul I) spre vinciul stîng : 
3—0.

Victoria Jiului ne bucu
ră, ea constituie o reabili
tare spectaculoasă după a- 
cel rușinos 0—5 în com
pania orădenilor, probează 
însă și disponibilitățile e- 
chipei noastre, dar aspectul 
jocului a dezvăluit și ca
rențe, care sînt de fapt 
principalele cauze ale îti- 
frîngerildr din . deplasare. 
Mai întîi, condiția fizică 
lasă de dorit, după pauză, 
în special jucătorii cu sar
cini de travaliu durativ ■ 
(Stoichiță) . „dau în pri
mire", dublajul în linia 
defensivă funcționează u- 
neori defectuos, marcajul 

? se amînă pînă în propriul 
careu, iar în atac purtăto
rul balonului . manevrează.

> izolat,. între mai niulți ad
versari. Nu întotdeauna ă- 
dresa paselor este „vala
bilă", din care motiv păs
trarea balonului și numă
rul combinațiilor în miș
care este încă sUb nivelul 
unor jucători care se pre
tind .— într-adevăr aceas
ta este . realitatea — teh
nici. In sfîrșit, realizarea 
unor soluții tactice mature 
este condiționată de per
sonalitatea fiecărui jucă
tor, 
rile 
ren 
spre 
mai 
inovarea unor 
terne", handicapate/ 'psihic- 
de apariția fortuită pe ga
zon. Ne gîndim la faptul: 
că dacă un Gurăn sau 
Bolos n-au debutat cu 
dreptul, isoărta lor nu tre
buie pecetluită. Vizăm ce
rința de a apropia rezer
vele de valoarea titularilor. 
Fiindcă urmările unor ati
tudini de „clictat“ în drep
tunghiul verde, care ..para
lizează" chiar pe tehnici
eni, s-au văzut..

iată de ce nîodifică- 
care se impun In te- 
nu trebuie aminate 
final. Se cere chiar 
mult curaj în pro- 

rezerve;

Ion VULPE
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Pe spații înguste, Mihai Stoichiță, s-a simțit însă în... largul lui, dar, spre fi
nal, condiția sa fizică precară a fost cel mai de temut... adversar al său.

Foto : I. LICIU

D I V I Z I A C

Egalitate pe teren 
propriu

Pe terenul propriu for
mația studenților din Pe
troșani a primit replica e- 
chipei din Lugoj. In 
min. 17, studenții au tre
cut pe’ lingă deschiderea 
scorului la un șut al lui 
Gulea. In sfir.șit, In min. 
34, la o centrare de pe 
partea dreaptă și la un șut 
în bară, juniorul Popescu 
înscrie prin alunecare pri
mul gol al meciului. Pînă 
în finalul primei reprize; 
oaspeții ies la joc, pasează 
mai mult și. astfel, în min. 
40, mingea îl depășește pe 
Bogheanu, dar norocul le’ 

;surîde studenților, min
gea oprindu-se într-o băl
toacă, iar fundașul central: 
Dumitru o respinge în cor- ? 
ner."

După pauză cei care do
mină mai mult sînt- stu
denții După ce în min. 
52 studenții au ratat cea 
mai mare ocazie de gol, în 
min. 63, la un contraatac,. 
Istrate înscrie In poartă 

, lui Bogheanu aduclnd 
galarea.

e-

Dumitru DANAȘEL, 
student

Divizia C 8
REZULTATE TEHNICE :

Baia Mare — Chiriiia Rm. 
cea 3—0, U.S. Tîrgoviște — 
namo 1—2, A.S.A. — F.C. 
geș 1—0, ,,U“ Craiova — 
Bihor 5—0, „Poli" Timișoara
S.C. Bacău 0—1, Gloria Buzău — 
Steaua 4—1, F.C. Corvinul — 
U.T.A. 3—2, Sp. studențesc 
„Poli* lași 0—O, Jiul — F.C. 
Olimpia 3—0.

F.C, 
Vîl-
Di- 
Ar- 
F.C.

C LA S A M E N ■T U L

Steaua 6 5 0 1 17- 9 10
F.C. Baia Mare 6 5 0 1 9- 3 10
F.C. Argeș 6 4 1 1 10- 6 9
,,U“ Craiova 6 3 2 1 12- 5 8
C.S, Tîrgoviște 6 3 1 2 8- 7 7
A.S.A. 6 3 1 2 9- 9 7
Dinamo 6 2 2 9 7- 6 6
S,C. Bacău 6 3 0 3 4- 3 6
F.C. Corvinul 6 3 0 3 8- 9 6
Sp. studențesc 6 1 3 2 7- 6 5
„Poli" Iași 6 1 3 2 3- 4 5
F.C. Olimpia 6 2 1 3 d- 9 5
Chimia 6 2 1 3 7-12 5
Jiul 6 2 0 ?4 8-10 4
U.T.A. 6 1 2 3 6- 8 4
„Poli" "Timiș. 6 1 2 '3 3- 6 4
Gloria 6 2 0 4 6-11 4
F.C. Biiwr 6 1 1 4 ~ 8 11 3

ETAPA V11TOAR1! I/.C. Ela-
ia Mare — A.S.A., Dinamo — 
F.C, Corvinul, S.C. Bacău — „U“ 
Craiova, U.T.A. — Jiul, Chimia — 
Sp. studențesc, „Poli" iași 1 
F.C. Olimpia, steaua — U.S. 
goviște, „Poli" ■ Timișoara 
Gloria, F.C. Bihor — F,C.
geș,-

Tîr-

Af_

REZULTATE TEHNICE: Di
erna Orșova — Unirea Drăgă
șani 3—0, Chimistul Rm. Vîi
cea — - Progresul Băilești 1—0, 
C.F.R. Craiova — Gloria Dr. Tr. 
Severin 5—2,, Constructorul Tg. 
Jiu — Constructorul Craiova 
4—2, Lotru Brezoi — Minerul 

; Metru 1—0, Minerul Vulcan — 
Pandurii Tg. Jiu 1—5, Minerul 
Lupeni — Bistrița Băbeni 3—0, 
Metalurgistul Sadu — Metalul 
Rovinari 2—0.

CLASAM
Pandurii Tg. Jiu 
C.F.R, Craiova 
Constr, Craiova 
Chimistul Rm. V. 
Minerul Lupeni 
Dierna Orșova 
Unirea Drag. 
Lotru Brezoi 
Metalurgistul 
Con fg ,j 
Met Ho nari 
Gloria - ■ > < 
Minerul .Motru 
Progresul 
Bistrița’ 
Minerul Vulcan

E N T U L

REZULTATE TEHNICE : Me
talul Bocșa — C.F.R. Simeria 
2—0, Gloria Reșița — Unirea 
Tomnatic 1—0, Minerul Oravița
— Laminorul Nădrag 2—1, Ști
ința Petroșani — Vulturii Tx. 
Lugoj 1—1, Metalul Hunedoara
— C.I.L, Blaj 2—1, Unirea Al
ba Iulia — ? Mineri»!
2—1, Unirea Sînnicolau
— Meiului Oț. Roșu 
l.C’.R.A.L. Timișoara — 
tromotor Timișoara 1—1.

C I. A S A M E N 1

Ghelar
Mare
2-0, 

Jilec-

U L

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

1
O
1
1
O
O
1
1 
o 
o 
o 
o
1
1

:1 
O

0
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4

13-
1.3-
12-
7-

10-

4 9
5 8
6 7
3 7
5 6

12-11 6 
6-8 5 
5-7 5 

11- 7 4 
5- 6 4 
4- 9 4

4
3
3
3
2

7- 17
8- 8
5- 8
2-11
5- 9

Unirea
Unirea
Unirea
LC.R.A.L, Timiș.
Știința Petroșani
Lamin. Nădrag 
Electromotor
Gloria
Metalul Bocșa 
Met. Oț. lîoșu 
Vulturii textila
Metalul Hd.
C.I.L. Blaj
Min. Gravita
Min. Ghelar
C.F.R, Simeria

ETAPA VIITOARE : Progresul 
Băilești —. Constructorul? Tg. 
Jiu, Pandurii Tg, Jiu -— Dierna 
Orșova, Bistrița Bâbehi — Lo
tru Brezoi, Metalurgistul Sa- 
du — Minerul Vulcan, Metalul 
Rovinarj — Minerul Lupeni, 
Gloria Dr. Tr. Sev. — Chimistul 
Rm. Vîicea, Constructorul Cra- 
• - -ir- il Moți ■’ l nirea
Drăgășani — C.F.R. Craiova.

Tomnatic 
S.M.
Alba I,

5 3 11
5 3 1 1
5 3 11

1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3

5 ;2 2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1 2
2 0
0 2

5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5

2
1
3
1

,1
1
1
1
2

13- 6
8- 3
7- 3
7- 6
9- 10

12-10
7-

10-
8-
6_
6-
5-
3-
5-
5-
1-

6
9
8
8
9
8
5
8
9
5

7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
2
2

Metalul
Electromotor Timi-

Știin-
Timi-

ETAPA VIITOARE :
Oț. Roșu
șoara, Minerul Ghelar — 
ța Petroșani, I.C.R.A,L.
șoara — Unirea Sînnicolau Ma
re, Laminorul Nădrag — Gloria 
Reșița, Vulturii tx. Lugoj ■— 
Minerul Oravița, C.I.L. Blaj — 
Metalul Bocșa, Metalul Hd. — 
Unirea Alba Iulia, C.F.R, Sinie- 
ria — Unirea Tomnatic.

Victorie la scor și totuși.
Se părea, chiar așa tre

buia să fie, că Bistrița Bă- 
beni va rotunji copios go
laverajul echipei ' din Lu
peni. In primul rînd pen
tru <ă formația oaspete, 
tînăiă ca medie de vîrstă, 
av<>a o valoare modestă, 
apoi scorul a fost deschis 
destul de repede, după 
cîtevg ratări ; în min. 5 în 
urma unei combinații M. 
Marian — Dosan, Leca a 
trimis balonul, cu capul, 
în plasa porții apărate de 
Barbu. ~ -
un joc 
eficient, 
eepție 
ceea ce 
pășind

Gazdele au etalat 
spectaculos, dar și 
timbrat de o con*- 

tactică fermă ' și, 
este interesant, de- 
ca valoare și an

gajament evoluțiile din di
vizia secundă. Să mai â- 
dăugăm că tehnicienii mi
nerilor, Mihalachc și Co- 
troază, au- reușit *a de
monstreze practic faptul că 
„nasc și în Vale fotba
liști." — au promovat eu 
curaj și. au rămas pe de
plin satisfăcut! de compor
tarea aripei dreapta Tis- 
mănaru și a fundașului 
s.tînga junior Popa, prove- 
niți de Ia formațiile din 
Aninoasa și respectiv, Uri- 
cani. '

Campionatul județean
REZULTATE TEHNICE : Au

rul Certej : — Parîngul Lonea 
4—1„ I.G.C.L. Hunedoara —• 
Auto Hațeg 1—1, Minerul Ani
noasa — I.M.C. ’ Bîrcea 2—0, 

Explorări 
Petri- 
2-1, 

C.F.R.
0—3, Constructorul 
— Metalul Criscior 
II Orăștie — Mcta- 
2—0.

Minerul Uricani
Deva 2—0, Preparatorul 

, la —~ Minerul Paroșeni
Preparatorul Teliue —
Petroșani
Hunedoara
1—O, Dacia
Iul Simeria

A M E
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

N
O
O
1

T U L
5
5
4
4 0
3 1
3 1

1
0
2
9

3
3

>2
2
2 1

2
O
1
3
1

1
2
1
O
O

1
1
1
2
2
2
2
3
3
2
3
3
4
4
3
5

10
10

9
8
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
1

’CLAS
Constr. Hd. 
Dacia 11 O.
Explorări Deva 
Min. Aninoasa 
Min. Paroșeni 
Aurul Certej 
Min. Uricani 
Prep. Petrila 
Parîngul Lonea 
I.G.C.L. Hd, 
Metalul Simeria 
I.M.C. Bîrcea 
C.F.R. Petroșani 
Metalul Criscior 
Auto Hațeg 
Prep, Teliue

ETAPA VIITOARE 
brie): Metalul Simeria 
rul Certej, Metalul Criscior — 
Dacia H Orăștie, C.F.R. Petro
șani — Constructorul Hd., Mi
nerul Paroșeni — Prep. 'Teliue, 
Exploarări Deva — Prep. Petri
la, I.M.C. Bîrcea — Minerul U- 
ricani, Auto Hațeg — Minerul 
Aninoasa, Parîngul Lonea — 
I.G.C.L. Hunedoara.

(1 octom-
- Au-

«••
Dar să revenim la parti

dă. Cu toate că a dominat 
copios, Minerul n-a mai 
înscris decît Aouă goluri, 

. prin Iancu (lovitură de 
cap, min. 44) și Leca (des
chidere' M. Marian, cursă 
și șut sec în stingă’ lui 
Barbu, min. 57), pentru; că 
jucătorii, din zona medi
ană, în speță Dosan și 
M. Marian au corriplicat 
fazele, cu driblinguri inu
tile, au preferat pasele 
spre coechipierii strict 
marcați. E drept, și înain
tașii au „fugit" pur și sim
plu de faza de fructificare 
sau. au ratat în situații 
clare (Leca, Voicu, Tismă- 
naru). In repriza secund^./ 
s-au .operat , și două șchimr 
bări în tabăra . gazdelor, 
opțiunea antrenorilor ne-ă 
mirat. Astfel, a fost scos 
din teren tocmai jucătorul 
care „limpezise" multe fa
ze, Iancu, în favoarea unui 
mijlocaș fragil și cu ve
leități de dribleor. Apoi, 
în locul unui vitezist, Tis- 
rnănaru, a fost preferat 

. un jucător care- n-a fost 
folosit pe postul său și în 
consecință nici n-a dat sa
tisfacție — Sătmăreanu 
III. Victoria de duminică, 
deși categorică,. nu a eta
lat însă pe tabela de mar
caj decalajul valoric dintre 
combatante Și aceasta din 
pricina... învingătorilor, 
care s-au angrenat în jo- 
cui oaspeților. Să sperăm 
însă că analiza partidei va 
fi plină de învățăminte 
pentru mineri în dificila 
confruntare eu liderul seri
ei a VI l-a, Pandurii Tg
Jiu. ' ,

Sever NOIAN

Box

Cinci titluri 
de campioni județeni

In zilele de 19-20 sep
tembrie a.c., in sala spor
turilor din Deva s-a des
fășurat etapa județeană a 
campionatului R.S.R. indi
vidual de box seniori. Din 
cei 9 reprezentanți ai mu
nicipiului Petroșani, boxeri 
ai secțiilor Jiul Petrila și 
Minerul. Lupeni, 5 au fost 
declarați' campioni jude
țeni cucerind dreptul de 
participare Ja etapa 
zonă : categ. 57 kg: 
beriu Szilaghi ; categ.

de 
Ti- 

...-------- ----------- ------- 60
kg, Ludovic Varga ; categ. 
71 kg, Nicolae Iancu ; 
categ. 75 kg, Ioan Atodire- 
sei, toți de la Minerul Lu
peni și categ. 81 kg, Eu
gen Bănccanu, Jiul Petrila.

S. BALOI
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Prezențe 
românești

BUDAPESTA 25 (A- 
gerpres). — Ștandul 
românesc prezentînd 
produse ale industriei 
ușoare, care funcționea
ză în cadrul Tirgului 
internațional de toam
nă de Ia Budapesta, a 
fost vizitat luni de Ja
nos Kadar, prim-secre- 
tar la C.C. al P.M.S.U., 
Pal Lospnezi, pre
ședintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. 
Ungare, de alți con
ducători de partid și de 
stat ai țării-gazdă.

Oaspeții au făcut a- 
precierî elogioase la a- 
dresa exponatelor pre
zentate de 
tră.

BOGOTA 
preș). — In
nifestărilor dedicate ce
lei de-a 60-a aniversări 
a formării statului na
țional 
orașul 
centru 
tural
fost inaugurate 
filmului românesc".

țara noas-

25 (Ager- 
cadrul ma-

român unitar, în 
Caii, important 
economic și cul- 
coțumbian, au 

Zilele

Orientul
i TEL AVIV 25 (Agerpres) 
— In Knessethul israelian 
au început luni dezbateri
le pe marginea rezultate
lor reuniunii tripartite de 
la Camp David.

Premierul Menahem Be
gin a acceptat, la cererea 
opoziției laburiste, să su
pună unui vot. unic al 
Knessethului atît acordu
rile de la Camp David, cît 
și hotărirea de evacuare a 
așezărilor israeliene • din 
Peninsula Sinai.

In cadrul unei ședințe 
speciale, cabinetul israe- 
lian a aprobat acorduri
le de la Camp David eu 
11 voturi pentru și două 
împotrivă. Consiliul 
Miniștri a convenit, 
principiu, ca așezările 
vreiești din Peninsula 
nai să fie' desființate.

Votul asupra probleme
lor înscrise pe ordinea de 
zi a Knessethului va avea 
loc miercuri sau joi.

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Au început dezbaterile generale

NAȚIUNILE UNITE 25
(Agerpres). —

Luni, în ședința plena
ră a Adunării Generale a 
O.N;U. au început dez
baterile generale asupra 
principalelor probleme în
scrise pe ordinea de zi. In 
cadrul acestor dezbateri, 
care urmează să dureze a- 
proapc trei 
prezentanții

bre ale O.N.U. vor pre
zenta intențiile țărilor lor 
asupra problemelor car
dinale care confruntă. o- 
menirea.

Primul vorbitor a 
potrivit tradiției, 
zcntantul Braziliei,
care au urinat miniștrii de

săptămîni. re- externe ai Norvegiei și Ira-
statelor mem- kului.

fost, 
repre- 

. după

re-

Grecia Alianță electorală a forțelor
democratice inițiată de P. C. 6.

ATENA 25
— In perspectiva 
rilor comunale care 
desfășura în Grecia 
octombrie, Partidul
munist din Grecia s-a 
rientat spre o alianță 
lectorală cu forțele 
cratice. După cum t 
și în cadrul unor ; 
anterioare Partidul 
munist din Grecia 
semnat primari în 
le orașe, precum și 
teva circumscripții 
Atena.

Mijlociu

Comunicat 
polono-francez

(Ager- 
secretar 

Edw-
.‘dinte- 

G’is- 
pro- 
mul- 
pro- 
reci- 

alenție 
co- 

din-
și Franța — 

comunicatul

(Agerpres). 
alege- 
se vor 
la 15 

Co- 
o- 
e-

demo- 
Se știe, 
alegeri 

Co- 
a de- 

une- 
i în cî- 

din

Din inițiativa Partidu
lui Comunist, partidele de 
opoziție au căzut de a- 
cord să prezinte candi
dați comuni, inclusiv 
cele mai importante

■ cumscripții orășenești.

în
cir-

VARȘOVIA 25 
preș). — Primul 
al C.C. al P.M.U.P. 
ard Gierek, și pre: 
le Franței Valery 
card D’Estaing, au 
cedat la examinarea 
tilaterală a tuturor 
blemelor de interes 
prbe, acordînd o 
deosebită dezvoltării 
laborării economice 
tre Polonia 
se arată în
publicat la încheierea vi
zitei la Varșovia a pre
ședintelui francez, trans
mis de agenția P.A.P.

Părțile au subliniat 
semnătatea deosebită 
care o acordă 
rii și adîncirii 
de destindere în Europa și 
în lume, traducerii în via
ță a tuturor principiilor 
și prevederilor înscrise în 
Actul final al Conferin
ței de la Helsinki.

în- 
pe 

consolidă- 
procesului

Marți, 26 septembrie 1978

FILME

La 
pen*- 
auto, 

rațională :

I PETROȘANI — 7 
iembrie : Rocco și 
ții săi, seriile I—II 
publica : Pămînt fierbin-

I te; Unirea: Parada, sur-
I prizelor ;
I PETRII,A : Sîmburii
I vișină ;
I LONEA : Tentacule ;
, ANINOASA : Rîul 

aur ;
VULCAN: Meciul se. 

colului.;
I LUPENI — Cultural :

I Aventurile lui Robin
Hood ; Muncitoresc : Prin- 

I țesa și bobul de mazăre.

de

de

IV.

I

9,00 Teleșcoală. 
Antologia filmului 
tru copii și tineret 
luare). Anii de aur 
comediei. 10,55 Publicita
te. 11,00 In alb și ne
gru : Karino (III). 11,50

10,00 
pen- 
(re- 

ai

Telex. 16,00 Telex'. 16,05 
Teleșcoală. 16,35 Curs de 
limba engleză. 17,05 
volan — emisiune 
tru conducătorii 
17,2.0 Viața
Mișcare — sănătate. 17,30 
Semifinalele ,-Campîona- :■ 
tulul mondial de volei 
masculin. Selecțiuni în
registrate de la Roma. 
18,30; Tribuna TV. 18,50 
Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 
19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19,50 Anche
ta TV. 20,30 Teatrul 
TV : ..Diana" de Lope 
de Vega. 2.2,00 Mari in
terpret:! ai muzicii popu
lare. 22,20 Telejurnal.-

VREMEA

Pentru următoarele’ 24 
ore : Vreme frumoa- 
dar friguroasă noap- 

și dimineața. Cerul 
fi mai mult senin.

Di- 
produce

de
să, 
tea 
va 
Vînt slab din nord, 
mineața se va 
ceață,

ții se arată că participan- 
ții „resping și condamnă 
acordurile 
reuniunii 
David",
„nule și neavenite". Ei au 
hotărit ruperea relațiilor 
politice și economice 
Egiptul, au convenit, 
acționeze pentru transfe
rarea din Cairo a sediului 
Ligii Arabe, iar președin
tele Hafez Al-Asșad să 
facă vizite într-o serie de 
state arabe pentru a ex
plica hotăririle reuniunii. 
A fost adoptat, totodată, 
un program de acțiune Șl 
s-a hotărit, crearea unui 
„înalt comandament" al

și rezultatele 
de la Camp 
considerîndu-le

cu
să

de 
în

frontului, alcătuit din pre-
ședinții părților partici-
pante, precum și a unor

Si- organisme în domeniile po-
li tic și militar.

DAMASC 25 (Agerpres). 
— In capitala Siriei s-au 
încheiat lucrările Confe
rinței ia, nivel înalt a țâ
rilor arabe din „Frontul 
fermității", la care au luat 
parte președinții Siriei, Al
geriei, Jamahiriei Libiene, 
R.D.P. a Yemenului și Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei. Intr-un co
municat și declarație de 
principii, date pubiieită-.

CAIRO 25 (Agerpres).
Hassan El Tohamy, vice- 
premier la Președinția Re
publicii Arabe Egipt, va 
pleca, la 26 septembrie la 
Geneva, pentru a se întîl- 
ni cu regele Khalid al A- 
rabiei 
plica regcluț Khalid 
cordurile de la 
David și îi va înmîna 
mesaj .din partea 
ședinței ui Anwar 
dat — informează 
M.E.N.

Marșul păcii
ROMA 25 (Agerpres). — 

„Marșul păcii" desfășurat 
pe un traseu de 25 de km 
între orașele italiene Pe
rugia și Assisi a luat sfîr- 
șit duminică, printr-un 
mare miting, la care au 
luat parte peste 15 000 de 
persoane — muncitori, ță
rani, studenți, reprezen
tanți ai partidelor 
tice și organizațiilor 
ștești.- Marșul a fost 
ganizat de forțele 
mocratice din Italia

poli-
ob- 
or- 

de- 
pen-

tru a da expresie atașa
mentului celor mai largi 
categorii ale populației i- 
taliene față de idealuri
le păcii și securității in
ternaționale. La marele 
miting din Assisi, vorbi
torii s-au pronunțat pen
tru oprirea cursei 
mărilor și pentru 
tarea unor măsuri 
tice de dezarmare,
primul rînd în domeniul 
nuclear.

înar- 
adop- 
prac- 

în

Demonstrații împotriva neofascismului
LONDRA 25 (Agerpres). 

La Londra a avut loc du
minică o mare demons
trație la care au partici
pat peste 30 000 de per
soane, organizată în semn 
de protest față de activi
tatea grupării neofasciste 
care se autointitulează 
„Frontul Național". De
monstranții, printre ca
re se aflau reprezentanți 
ai unor partide și organi
zații obștești de diferite

orientări politice, nume
roși oameni ai muncii, au 
străbătut principalele ar
tere ale capitalei britani
ce; purtînd, pancarte pe 

' care erau înscrise lozinci 
antifasciste. Tn . cadrul ți
nui miting, care a avut Ioc 
la Hyde Park, au luat cu- 
vîntul, printre alții, mi
nistrul energiei, Anthony 
Wedgwood Been, și lide
rul minerilor din Yorks
hire, Arthur Scargill.

întreprinderea minieră 
Aninoasa

scoate la concurs
DOUĂ POSTURI LUCRĂTOR GESTIONAR 
(primitor-distribuitor) LA DEPOZITUL DE 

MATERIALE Șl PIESE DE SCHIMB.

Condițiile de încadrare și retribuire, conform
Legii nr. 22/1969 și Legii nr. 57/1974,

/Cei interesați se pot adresa biroului orga

nizare — personal — învățămînt — retribuire al 

întreprinderii.

oră a intervalului de 
plicare a restricțiilor 
circulație pe timpul 
ții, în Teheran și în 
prejurimi.

Saudite. El îi va ex-
a- 

Carnp 
un 

pre-
El-Sa- 
agenția

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL R.P. 
CHINEZE, Huan Hua, și-a 
încheiat, duminică după- 
a miază, vizita oficială e- 
fectuată timp de patru 
zile în Grecia — informea
ză agenția China Nouă.

AUTORITĂȚILE LEGII 
MARȚIALE DIN IRAN 
au hotărit reducerea cu o

a-
de

nop- 
im-

IN-
LUCRĂRILE 

INTER- 
UNESCO 

isto- 
cultlt- 

african. 
au participat 

de

LA DAKAR S-AU 
CHEIAT 
CONFERINȚEI 
NAȚIONALE 
privind problemele
riei și dezvoltării 
rii pe continentul 
La lucrări 
specialiști și oameni
știință din aproximativ 40 
de state ale lumii.

Evoluția situației din
Nicaragua E. G. C. L.

BRUXELLES 25 (Ager
pres). — Un guvern pro
vizoriu a fost constituit, 
la 22 septembrie, in Nica
ragua — a declarat, în ca
drul unei ‘ conferințe de 

la Bru- 
special 
Condu- 
Frontu- 

Eliberare 
Mi- 

a

presă organizată
■ xelles, delegatul 

pentru Europa al 
cerii naționale a 
lui Sandinist de
Națională (F.S.L.N.), 
guel Casteneda . El 
precizat că guvernul este 
format din 
reprezentînd 
„Los Doce", care 
ză oameni politici, de 
faceri și ecleziaști cu ve
deri progresiste, 
Democratică de 
re (U.D.E.L.) și 
Democratică din

personalități 
organizația 

grupea- 
a-

Uniunea
Elibera- 

Mișcarea 
Nicaragua

(M.D.N-). Președintele gu
vernului este Sergio Rami
rez Mercado, din partea 
grupării „Los Doce".

Totodată, el a declarat 
că toate forțele de opozi
ție din Nicaragua s-au 
pronunțat pentru națio
nalizarea bunurilor fa
miliei Somoza, acestea 
reprezentînd 40 la sută 
din terenul arabil al țării 
și 30 la sută din indus
tria țării. Referindu-se la 
actuala situație din Ni
caragua, Miguel Caste
neda a arătat că Frontul 
Sandinist de Eliberare Na
țională a procedat în ul
timele zile, la o „repliere 
strategică" și că această 
tactică este însoțită* de „o 
amplă ofensivă diplomati
că pe plan internațional".

Petroșani-Petrîla
anunță:

în zilele de 27, 28 și 29 septembrie 1978, în- 
orele 8-18, se vor tace probe de funcționare 

de încăl-
tre
a centralelor termice și a instalațiilor 
zire din apartamente,

Pentru Petroșani orice deficiență la calori
fere, rugăm a se comunica imediat la dispe
ceratul din Aeroport C.T. 1, telefon 4 18 61 și 
respectiv secția E. G. C. L. Petrila, telefon 117.

De asemenea, E. G. C. L. Petroșani — Pe- 
trila încadrează pensionari la activitatea de în
călzire, pe o durată limitată.

Cooperativa „Deservirea" Lupeni
încadrează

- DOI TEHNICIENI PRINCIPALI
- UN CONTABIL
- UN FOCHIST

CONDIȚII PENTRU TEHNICIAN PRINCIPAL : 
absolvenți ai liceelor de specialitate cu profil 
tehnic și 5 ani în funcții tehnice sau absolvenți 
ai școlilor de maiștri, 5 ani în funcții tehnice, ori 
absolvenți ai unor școli de specialitate postli- 
ceală cu profil tehnic și 5 ani în funcții tehnice.

PENTRU CONTABIL ; absolvenți ai liceului 
de cultură generală și 2 ani în activitate sau 
absolvenți ai liceului economic — fără condiții de 
vechime.

PENTRU FOCHIST : act de calificare sau 
autorizație.

Informații suplimentare se primesc la tele
fon 112 și 140 Lupeni,

Mica publicitate-
VIND casă compusă din 

2 camere, bucătărie, baie, 
magazie.’ Strada Zorilor, 
nr. 3, Petroșani (564)

VÎND Dacia 1 100, rulată 
56 000 km, stare perfectă, 
doctor Moraru, Constructo
rul nr. 10, Petroșani, după 
ora 15. (566)

VÎND Moskvici 408, stra
da Karl Marx nr. 19 Pe
troșani. (569)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciorno- 
hac Mihai, eliberată de

preparația . Petrila. Se de
clară nuia. (565)

PIERDUT autorizație de 
comerț seria A, nr. 11 33 48, 
cu nr. de eliberare 19/1973 
pe humele Bădoiu Gligor, 
eliberată de Consiliul popu
lar județean Deva, Se de
clară nulă. (567)

Pierdut icgîttniâție de 
serviciu pe numele Didea 
Petru, eliberată de I. M. 
Livezeni. Se declară nulă.

(568)

«EOACJIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, rtr. Republicii, nr. M, telefon 4 16 62 («ecretanat). 4 24 64 peepij. iiPARUL i hpog alta Petroșani, tir. Republica, nr tu


