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în întimpmarea Congresului 
al Xll-lea al partidului

Lucrările celui . •> 
de al X-lea Congres 

Mondial al Petrolului

Minerii din brigada con
dusă de Francisc Fazakaș, 
din sectorul II al minei 
Paroșeni au încheiat cele 
opt luni ale anului cu o 
producție suplimentară de 
23 885 tone cărbune. Mi
nerii șefi de schimb Gheor-

Mina Petrila 

ghe Popa IV, Nicolae An- 
drușic, Vasile Rad și Va- 
sile Pădureanu împreună 
cu ortacii lor, acumulînd 
o bogată experiență în mâ
nuirea complexelor meca
nizate au reușit să realize
ze în cele opt luni de lu
cru pe complex un spor 
de productivitate care se 
ridică la 2,94 tone /post. 
Tot la sectorul II, minerii 
de la lucrările de pregă
tiri Nicolae Pop, Arpad Do- 
mokoș, Francisc Tomuș și 
Mihai' Olaru din brigada 
condusă de Geza Domoko.ș 
au realizat peste prevede
rile planului, în aceeași 
perioadă, 94 ml de galerie 
deschizind astfel noi dru
muri spre straturile de 
cărbune din subteran.

I.R.I.U.M.P.
Noi Instalații 

miniere livrate
Colectivul secției de stîlpi 

hidraulici Vulcan a li
vrat la sfîrșitul lunii au
gust ,o serie de noi utila
je care vor contribui la 
creșterea gradului de me
canizare în subteran. Ast
fel, a fost confecționată 
instalația hidraulică pen
tru noul complex de con
cepție și fabricație româ
nească SMS. De asemenea, 
pe porțile acestei uzine 
au ieșit numai în luna 
august 1800 de stîlpi hi? 
draulici care au luat calea 
abatajelor Văii Jiului și a 
celor de Ia minele aparți- 
nînd Combinatului minier 
Ploiești. Odată cu stîlpii 
au fost livrate pompe de 
înaltă presiune și alte pie
se de schimb.

' In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, du
minică 9 septembrie, în 
sala mare a Palatului Re
publicii, s-au deschis, în- 
tr-un cadru festiv, lucră
rile celui de-al X-lea Con
gres Mondial al Petrolului.

Congresul reunește a- 
proape 5 000 de partici- 
panți din mai mult de 
70 de țări — miniștri și 
alți reprezentanți ai con
ducerilor unor departa
mente și institute de pro
fil, ai unor mari companii 
și societăți petroliere, re- 
putați oameni de știință 
și specialiști din domeni
ile cercetării, forajului și 
extracției, prelucrării, tran
sportului, livrării și con
sumului petrolului și ga
zelor naturale.

Intrarea în sală a Pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a fost sa
lutată, de întreaga asisten
ță cu vii și îndelungi a- 
plauze.

La ședința inaugurală 

au fost prezenți membri 
ai guvernului, alte oficia
lități române.

Lucrările Congresului 
au fost deschise de Wil
helm von Ilsemann, pre
ședinte al Organizației 
Congreselor Mondiale ale 
Petrolului care a salutat 
prezența la lucrări a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, a . tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celor
lalți conducători, pre • 
cum și a participanților.

El a exprimat în același 
timp, mulțumiri guvernu
lui român pentru condițiile 
create bunei desfășurări a 
lucrărilor.

Primit cu puternice a- 
plauze de participanți a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea șefului sta
tului român a fost primi
tă cu vie satisfacție și deo
sebit interes, fiind subli
niată cu îndelungi și pu
ternice aplauze.

In numele Comitetului 
Permanent al Congreselor 
Petrolului și al tuturor 
participanților, Wilhelm 
von Ilsemann a exprimat 
vii mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu . pen
tru cuvintele adresate re
uniunii.

In partea a doua a șe
dinței inaugurale au pre
zentat comunicări N.A. 
Malțev, ministrul indus
triei petrolifere al U.R.S.S., 
John Swearingen, pre
ședintele Consiliului Di
rectorial al Companiei 

Standard OIL (Indiana — 
S.U.A.), D. de Bruyne, 
președintele Companiei 
Sheel (Olanda), și Ion An
tonică, prim-adjunct ai 
ministrului minelor, pe
trolului și geologiei (Româ
nia).

Lucrările Congresului 
continuă. Timp de șase zi
le vor fi prezentate peste 
150 comunicări științifice 
și referate care abordează 
probleme dintre cele mai 
actuale, cum sînt aplicarea 
de noi procedee de cerce
tare geologică și prospec
țiuni, forajul și exploata
rea sondelor în zone cu 
grad ridicat de dificultate, 
procedee noi pentru re
cuperarea avansată a pe
trolului, evoluția mondi
ală de petrol și gaze, dez
voltarea tehnologiilor de 
prelucrare a țițeiului și 
alte probleme.

Productivități sporite
Preocupare statornică 

pentru minerii Petrilei, 
creșterea productivității 
muncii, este materializată 
prin depășirile înregistrate 
la acest indicator. La ni
vel de întreprindere pro
ductivitatea muncii planifi
cată a fost depășită cu 
112 kg/post.

Sectorul I și-a depășit 
planul productivității cu 
290 kg/post, sectorul II cu 
211 kg/post, sectorul III

cu 405 kg/post, iar secto
rul IV cu 600 kg/post, cea 
mai mare depășire a pro
ductivității muncii înregis
trată la mină in această 
lună, la nivel de sector.

Remarcabile la sectoare
le III și IV sînt și produc
țiile extrase suplimentar în 
aceste prime zile ale lunii 
septembrie — 242 tone la 
sectorul III și 392 tone 
cărbune la sectorul IV.

Indicațiile secretarului general al
-^yrtidulul, tovarășul Nicolae Ceaușescu

PROGRAMUL NOSTRU
DE ACȚIUNE

Șeful de brigadă Mi
hai Bakos de la I.M. Pa
roșeni împreună cu or
tacii, după ieșirea din 
șut.

Foto : Șt. NEMECSEK
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• Campionatele 
naționale de tir cu 
arcul

• Cronica meciu
lui S.C. Bacău — 
„Jiul" Petroșani

La I.U.M. Petroșani

Utilaje miniere cu caracteristici 
tehnice superioare

. vor asigura echiparea abatajelor 
de înaltă productivitate

Printre unitățile vizitate 
de secretarul general al 
partidului în Valea Jiului, 
a fost și I.U.M. Petroșani. 
Cu acest prilej a fost pre
zentată o gamă variată de 
mașini și utilaje construite 
aici, realizări ale colecti
vului de constructori de 
mașini. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
acționeze- cu ipai multă 
hotărîre pentru realizarea 
mașinilor și utilajelor ne
cesare mecanizării rapide 
a tuturor lucrărilor mi
niere. Cu toate rezultatele, 
bune obținute, apreciind 
calitățile mașinilor și u- 
tilajelor realizate, se arăta 
că ele sînt puține și că în 
perioada următoare acestea 
trebuie să fie realizate în 
serie.

—. Cunoscînd aepste 
probleme, tovarășe ing. 
Nicolae Lobonț, ca șef 
al biroului de organiza

re a producției și a 
muncii, vă rugăm să ne 
prezentați cum au fost 
materializate iik practi
că indicațiile secretaru
lui general.

— S-a trecut la execuția 
celei de a doua combine 
CA-2, prima care fusese 
prezentată ca prototip a 
fost recepționată în aceste 
zile de beneficiar. Pînă 
la sfîrșitul anului se vor 
mai executa încă șase bu
căți. In prezent se află pe 
linia de montaj noi garni
turi de complexe pentru 
susținerea mecanizată tip 
SMA-2 și SMS. .

— C'îte complexe se 
vor fabrica pînă la sfîr
șitul anului ?

— In această perioadă se 
vor executa 11 complexe 
SMA-2. Nouă au fost de
ja definitivate ca parte 
metaio-donstrucții, urmînd 
să fie echipate eu instala

ția hidraulică. Complexul 
de tip SMS se testează și, 
în funcție de comenzi, se 
va continua fabricația.

— Trecerea la produc
ția de serie impune și 
crearea unor spații co
respunzătoare. Cum a 
acționat colectivul de 
la I.U.M.P. in acest 
sens ?

— Conducerea colectivă 
a întreprinderii sub în
drumarea comitetului de 
par.tid, a stabilit o serie de 
măsuri organizatorice, ca
re să asigure fluxuri teh
nologice moderne, urmă- 
rindu-se prin aceasta îm
bunătățirea calității fiecă
rui produs și creșterea e- 
ficienței muncii. Este pe

Convorbire consemnată de 
Gheorghe POPESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Ortacii șefului de briga
dă Constantin Buta de la 
sectorul I al I.M. Dîlja 
sînt oameni pricepuți și 
harnici. Prin felul în care 
se înțeleg între ei, prin 
dăruirea în muncă, prin 
exigența și răspunderea 
fiecăruia, sînt ca într-o fa
milie. O familie de mineri 
vrednici care se bucură a- 
tît de rezultatele obținute 
în producție cît și de for
marea și educarea tineri
lor noi veniți să îmbrăți
șeze meseria de miner.

Pentru a-i cunoaște, 
pentru a le afla gîndurile 
și faptele, i-am însoțit îm
preună cu inginerul Petre 
Tudor, șeful sectorului 1 
al I.M. Dîlja, la locurile 
de muncă, în abataje, aco
lo unde doar telefonul îi 
ține în legătură permanen
tă cu cei de la suprafață.

Ne aflăm la brigada lui 
Constantin Buta, brigadă 
care în acest an și-a rea
lizat lună de lună sarci
nile de plan.

— Fiecare știe ce are de 
făcut. Printr^o bună orga
nizare a 'inuncii reușim să 
predăm din mers lucrul, 
pentru a evita orice pier
dere de timp, ne spune 
inginerul Petre. Tudor.

Majoritatea sînt de vîrs- 
ta șefului de brigadă, poa

te acesta este un motiv 
în plus care-i determină 
să șe înțeleagă ca într-o 
familie. Se ajută nu numai 
atunci cînd au probleme 
de producție, dar și atunci 
cînd în viața lor particula
ră intervin lucruri nepre
văzute.

O brigadă 
ca e 

familie
Acolo, în adîncul pămân

tului am prins a închega 
o discuție cu șeful de 
schimb Petre Carp, un mi
ner ambițios, care din cei 
32 de ani ai săi, 13 îi are 
înscriși în cartea de mun
că la mina Dîlja.

— Am început mineritul 
de la litera „A“. 
De la început mî-au 
plăcut mina și ortacii. Toc
mai pentru că este o me
serie bărbătească, aspră. 
De la ortaci am învățat că 
oricît ai fi de priceput în 
ale mineritului, dacă nu 
înțelegi oamenii și nu știi 

să-i îndemni cu vorbe bu
ne, nu faci mare lucru.

Vorbește frumos, în timp 
ce cărbunele alunecă pe 
crater. Intr-un tîrziu se 
destăinuie din nou, cu și 

mai multă încredere, parcă.
— Cea mai mare satis

facție pentru mine este a- 
ceea de a face ca tinerii 
noi veniți la mină să în
drăgească această meserie 
bărbătească, dar frumoasă.

Cu Constantin Silion, șef 
de schimb, tot moldovean, 
stăm mai mult timp de vor
bă. După cîteva momente 
de meditație schițează un 
zîmbet modest și spune :

— îmi place munca de 
miner, îmi plac oamenii 
și omenia. Aici m-am călit 
întocmai ca oțelul, la tem
peratura marilor cuptoare.

Brigada condusă de 
comunistul Constantin Bu
ta de la mina Dîlja este 
ca o familie. Se pot scrie 
multe lucruri frumoase 
despre ea. Despre dăruirea 
și priceperea șefului de 
brigadă, despre cei doi 
moldoveni, Petru Carp și 
Constantin Silion, despre 
toți ceilalți membri ai bri
găzii care sînt bărbați de 
nădejde ai minei.

Emil DEMIAN
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Servirea civilizată 
depinde și de cumpărători I

Aceeași sesizare a fost 
adresată în ziua de 29 au
gust a.c. de către cetățea- 
na luliana Lukacs din Pe
trila, mai multor organe 
locale : miliției, consiliu
lui popular orășenesc Pe
trila și redacției. Recla
manta sesiza „o gravă în
călcare a normelor de -co
merț" produsă la unitatea... 
C.L.F. din Petrila. In se
sizare nu se menționa, nici 
măcar numele unității, 
dar apărea nominal tova
rășul Bejan, .responsabilul 
unității. „In ziua de 29 
august — se spune printre 
altele în sesizare — veci
nul meu; Zoltan Pusok, în 
jurul orei 12 a venit acasă 
cu 38 kg de castraveți de 
la aprozar. Eu l-am între
bat cit costă un kg, deoa
rece am văzut că sînt fru
moși. Dînsul a spus că se 
vînd cu 3 lei kg. Imediat 
am plecat și eu să cumpăr. 
Dar cînd am ajuns acolo 
am constatat că doi vîn- 
zători alegeau castraveții 
mici dintre cei mari". In 
continuare, autoarea sesi
zării susținea că ei nu i 
s-au vindut castraveți cu 
3 lei kg și că a avut pe 
această temă o „discuție a- 
prinsă" cu responsabilul 
unității. „Norocul meu a 
fost de a cumpăra castra
veți cu 2 lei kg, în timp 
ce alții, înaintea mea au 
cumpărat cu 3 lei kg"., 
susține l.L. în sesizarea 
sa, încheind : „In cursul 
după-amiezii s-au vindut 
castraveți cu 2 lei și . cu 
5 lei kg". Sesizarea a Vjiai 
fost semnată și de alți 
cinci cetățeni, care au cum
părat în aceeași zi castra
veți de la aceeași unitate.

Analizând cu minuțiozi
tate sesizarea, organele vi
zate au ajuns la una și 
aceeași concluzie : sesiza
rea nu este întrutotul în
temeiată. Cantitatea de cas
traveți cu 3 lei kg pusă

Utilaje miniere cu caracteristici 
tehnice superioare

(Urmare din pag. I) 

punctul de a fi recepțio
nată hala pentru montat 
combine și mașini de aba
taj, în prezent .fiind nece
sare unele remedieri și fi
nisări ce vor fi executate 
de către T.C.I. Brașov, 
constructor pe care-1 do
rim mai operativ. Pînă la 
slirșitul anului va fi dată 
în folosință cea de a doua 
hală pentru fabricarea 
complexelor meeanizate.

— Față de complexe
le fabricate pînă in 
prezent, ce îmbunătățiri 
au fost aduse noilor u- 
tilaje ?

— Față de celelalte ti
puri fabricate in uzină, 
noile utilaje sînt net su
perioare din punct de ve
dere, a unețicnal și al ca
racteristicilor lehmco-me- 
canice. Cu aceste utilaje 
se pot echipa abataje de 
mare productivitate. Ur
mează ca pînă în anul 1981 
să realizăm fabricarea com
pletă a părții hidraulice, 
renunțînd la import. Dar

La Școala generală nr. 
1 din Aninoasa se exe
cută reparații- capitale. 
Cit... a fost vacanța de 
lungă în ajutorul munci
torilor de la 
care execută
au venit în fiecare zi nu
meroși elevi. Mobilizați 
și îndrumați de învăță- 

E.G.C.L., 
lucrările,

în vînzare în acea dimi
neață s-a epuizat -în jurul 
orei 12. „Alegerea castra
veților" s-a dovedit a fi... 
descărcarea mărfii dintr-un 
autocamion cu remorcă so
sit tocmai atunci, dar căra 
nu avea sortiment de cas
traveți cu 3 lei kg. Singu
rul lucru întemeiat s-a do
vedit a fi „discuția aprinsă" 
a cărei protagonistă princi
pală era gospodina, care 
n-a ajuns. la timp pentru

a mai putea cumpăra 
castraveți... ca ai vecinu
lui. Pe ce își întemeia 
dînsa acuzațiile grave și 
invectivele adresate vîn- 
zătorilor ? Pe simple pre
supuneri pe care le-a luat 
drept „fapte convingătoa
re".

Fiindcă realitatea pune 
în evidență fapte pentru 
care vânzătorii acelei uni
tăți (nr. 38 C.L.F.) merită 
cuvinte de laudă. Unitatea 
în cauză este una din cele 
mai bine, aprovizionate cu 
produse proaspete, de se
zon, din întreg municipiul 
Petroșani. La ora cînd am 

'vizitat-o, deși orarul de 
servire era depășit, vînză- 
torii ofereau spre vînzare 
cumpărătorilor roșii, ardei, 
cartofi, fructe etc. In ma
gazia .de mină a unității 
se aflau, fără- excepție, 
toate produsele de sezon : 
struguri, lubeniță, ardei, 
roșii, rădăeinoase etc., iar 
în fața unității tocmai se 
descărca marfă proaspătă 
dintr-un autocamion cu 
remorcă.

„Ar fi, foarte bine dacă 

pentru acest lucru sîntem 
condiționați de executarea 
în termen de către cons
tructori a unei moderne 
hale de fabricație a echi
pamentului hidraulic.

— Se conturează, deci, 
o creștere substanțială 
a construcției de utilaje 
miniere la I.U.M. Petro
șani. Ce măsuri vor fi 
luate pentru aceasta ?

— In timpul vizitei se
cretarului general al parti
dului la noi în uzină, to
varășul Nieolae Ceaușescu, 
a spus că „trebuie să de
venim cea mai importantă 
uzină constructoare de u- 
tilaj minier pentru a se 
putea asigura creșterea 
producției de cărbune in 
'Valea Jiului". Ținînd sea
ma de faptul că utilajale 
fabricate sînt solicitate de 
întreprinderile miniere, 
oamenii muncii din între
prinderea noastră își vor 
mobiliza toate forțele pen 
tru a transpune în viață 
indicațiile secretarului ge
neral al partidului, care 
constituie programul nos
tru concret de acțiune.

tori și profesori, ei au 
transportat materiale, au 
făcut curățenie și aranjat 
mobilierul. S-au eviden
țiat în mod deosebit ele
vii claselor a V-a B, a 

- Vl-a A și a VUI-a B.
Acțiunea continuă pînă 
la terminarea lucrărilor.
(S. Iosif)

începutul noului an șco
lar bate la ușă. Pentru a 
fi în ton cu celelalte u-

am avea mai mulți șefi de 
unități așa cum este cel de 
la unitatea nr. 38 în ora
șul Petrila" — ne-a spus 
în discuția avută despre 
această sesizare tovarășul 
GâVrilă. David, primarul 
orașului Petrila.
• Infirmarea acestei „sesi
zări" demonstrează că ser
virea civilizată depinde nu 
numai' de Vînzători, ci' u- 
neori și- de... cumpărători. 
Cui’ „gură mare" și apre
cieri subiective, nejustifica- 
te, .unii cumpărători nu fac 
alt.ceva decît să aducă pre
judicii servirii civilizate. 
Fiindcă și noi, cumpărăto
rii, trebuie să înțelegem 
că efortul vînzătorului de 
a servi corect, de multe 
ori chiar peste orele de 
program, trebuie apreciat ~ 
așa cum se cuvine, cu 
mulțumiri și nicidecum cu 
invective nejustificate.

V.S. FENEȘANU

Instantaneu din noul magazin nr. 45 — încălțăminte din Vulcan.

Cronica filmului

„Prietenii copilăriei mele“
Ceea ce cucerește 

necondiționat în fil
mul „Prietenii copilăriei 
mele" — versiunea cine
matografică a celebrului 
roman „Unde crește feriga 
roșie" de Wilson Rawls —, 
este candoarea povestirii, 
delicatețea cu totul excep
țională care definește in
cursiunea în lumea co
pilăriei. Atît scenariștii
Douglas C. Stewart și E- 
leanor Lamb, cît și regizo
rul Norman Tokar (îi re
ținem numele de pe gene
ricul filmului „Expresul 
bulgărilor de zăpadă") ne 
propun să pășim alături 
de ei pe cărările nostalgiei.

Imensă e literatura de
dicată Clinilor, psihologiei 
lor cu totul specială, însu
șirilor lor, care adeseori ri
valizează cu cele omenești, 
mai cu seamă atunci, cînd 
e vorba de fidelitate, ata
șament și statornicia senti
mentelor. Totuși, roipanul 
lui Rawls și — acum și 
filmul lui Tokar — repre
zintă o culoare aparte în 
contextul de care vorbim. 
Nota distinctivă aici este 
autenticitatea de cel mai 
înalt grad, absența totală 
a fabulației ..lipite". Intr-un 
cuvînt, evenimentele care 
marchează copilăria Iui 
Billy Coleman — protago
nistul peliculei — degajă 
o atmosferă de mare sin

nități comerciale care pun 
la dispoziția copiilor uni
forme, rechizite școlare 
și alte produse, magazi
nul de desfacere a ma
terialelor sportive Petro
șani este bine aprovizio
nat eu treninguri, bas
cheți, teniși și alte pro
duse pentru toate vârste
le. (C.D.)

In vederea eliminării 
cauzelor unor avarii . și

AGENDĂ ȘCOLARĂ
In această săptămînă 

care precede deschiderea 
noului an de învățămînt, 
pregătirile în vederea a- 
cestui eveniment au o te
matică largă, de la acțiu
nile gospodărești și pînă 
la cele metodice. Pe a- 
genda zilelor următoare 
sînt înscrise manifestări 
complexe, toate destinate 
noului an: școlar.

• Astăzi (ora 8,30) se, 
desfășoară consfătuirile 
cadrelor didactice (profe
sorii la Deva și Hune
doara, învățătorii-.și edu
catoarele din Valea Jiu
lui la^Petroșanij în- sala 
Casei de cultură). In șe
dințe plenare și pe sec
țiuni vor fi dezbătute 
probleme metodice, pro 
fesionale și educative, ca
re să determine o calita
te superioară întregului 
proces de învățămînt.

• In 12 și 13 septem

ceritate. de simplitate de
săvârșită ce este proprie 
numai relatărilor copiilor.

La succesul filmului con
tribuie esențialmetne ima
ginea de o rară frumusețe 
a operatorului Dean Cun- 
dey. care recompune în 
tonuri calde imaginile fa
buloase ale munților O- 
zarks din Oklahoma, de
corul ce găzduiește suita 
de aventuri din copilăria 
lui Billy.

Dacă tot ne aflăm la ca
pitolul imaginii, să subli
niem faptul că. prin me
dierea camerei de luat ve
deri a lui Cundey facem 
cunoștință cu o altă Ame
rică, mult diferită de fo
tografiile glasate ale pros
pectelor turistice. Billy 
își trăiește copilăria in 
compania celor doi cîini 
de vânătoare : Dan și Ann, 
într-un ținut de o frumu
sețe sălbatică, în mijlocul 
unor oameni simpli, care 
muncesc din greu pentru 
a-și cîștiga existența. Așa
dar, Billy, obișnuit încă 
din fragedă copilărie că ni
mic nu se. poate obține fă
ră muncă, o vară întreagă 
muncește pentru a strînge 
40 de dolari, necesari cum
părării celor doi cîini.

Perioada petrecută in to
vărășia prietenilor patru
pezi edifică în conștiința 
lui Billy un sistem de va- 

îmbunătălirii aprovizio
nării cu a p a, sec
ția apă—canal a l.G.C.L. 
efectuează pe strada Oi- 
luz din Petroșani o im
portantă lucrare. Conduc
ta principală de alimenta
re cu apă a străzii va 
ti înlocuită pe o porțiune 
de 250 metri. (T.V.)

brie, la Deva, vor fi 
organizate de către Ins
pectoratul școlar județean 
cursuri de instruire la 
care participă învățătorii 
care predau la clasa a 
Ii-a și profesorii de ma
tematică de la clasele a 
X-a și a Vl-a.
• Instructorii coman

danți de centre din Valea 
Jiului, la pregătirea pentru 
apărarea patriei, vor lua 
parte în zilele de 12 și 
13 septembrie la o acțiu
ne de pregătire organiza
tă Ia Valea de Pești.

® La Casa de cultură 
din Petroșani, în 14 și 
15 septembrie va avea 
loc o reuniune a coman
danților instructori de 
detașamente pionierești. 
In acest cadru se va rea
liza un larg schimb de 
experiență și informare 
asupra activităților edu
cative din noul an școlar.

lori morale care îl va 
însoți toată viața. Dan și 
Ann îi demonstrează lui 
Billy ce ■ este spiritul de 
sacrificiu, ce este curajul, 
credința și dragostea dez
interesată. Aici, în acest 
minunat peisaj, copilul fer
mierilor săraci, din Ozarks 
va învăța că cerul vieții 
se întunecă adeseori de 
norii durerii, că destinul 
uman este sinuos și rezer
vă de multe ori momente 
de tristețe.

Fără să moralizeze, acest 
film poetic și frumos, 
conține o morală implici
tă. Discreția ei, jocul fi
resc al lui Stewart Peter
sen, mai ales, precum și 
eîntccele lui Andy Wil
liams, fac să urmărim pe
licula și cu sufletul nu nu
mai cu privirea. Rar se în- 
timplă acest lucru...

C. ALEXANDRESCU

Notii- Cum vă
Intr-una din zile, A.M. 

din orașul Lupeni a ple
cat să fftcă unele cumpără
turi. A lăsat în casă pe 
cei doi copii ai săi, un bă
iat de 2 ani și o fetiță de 
7 luni. Fără a se gîndi la 
consecințe, în aceeași ca
meră cu micuții a pus să 
se usuce, în apropierea u- 
nui radiator electric, hăi
nuțele copiilor. Zăbovind 
cam mult în oraș, cînd s-a 
întors a început să gă
tească. S-a_ alarmat doar 
atunci cînd bucătăria a 
fost inundată de fum...

Pompierii civili au in
tervenit prompt, așa cum au 
făcut și medicii pentru 
salvarea copiilor. Totul a 
fost însă zadarnic. Din 
cauza unei grave negli
jențe, familia și-a pierdut 
cei doi copii.

O altă întîmplare a aviit 
loc Ia Petroșani. Șotii Ți-

• MIHAI BORBELY, 
Lupeni : Numărul de mun
citori care pot fi încadrați 
în categorii, superioare, in 
orice unitate, este, în prin
cipal, în raport direct cu 
volumul de lucrări de ca
tegoriile- respective pe ca
re-1 are planificat unita
tea. Apoi, sînt încadrați 
cu prioritate în categorii 
superioare absolvenții de 
școli profesionale, ceea ce 
nu e cazul dv., care v-ați 
calificat la locul de mun
că. Vă precizăm totodată 
că, în sectorul XII al mi
nei Lupeni unde lucrați, 
este satisfăcut raportul : 
un muncitor de categoria a 
IV-a (șef de echipă). la 
șase muncitori de catego
rii mai miei.

Răspundem 
cititorilor

• MARIA MOLDOVAN, 
Uricani : De la resortul fi
nanciar al cooperativei 
„Deservirea" Lupeni am" 
fost informați că „unitatea 
de cosmetică a acesteia
a completat pe numele dv. 
chitanța nr. 17935 în va
loare de 70 lei", reprezen- 
tînd serviciul de care ați 
beneficiat. Suma plătită 
corespunde pozițiilor 20 și 
21 din lista de tarife a u- 
nității de cosmetică.

• EMERIC LANYI, Pe
troșani : După un îndelun
gat studiu efectuat de Direc
ția comercială a munici
piului Petroșani, asupra 
propunerii’ dv, sîntem în 
măsură să vă răspundem 
la scrisoare. Propunerea 
este foarte valoroasă și ar
gumentată. Dar, deocamda
tă. este de nerealizat deoare
ce : necesită proiect auto
rizat care nu poate fi rea
lizat pînă la sfîrșitul a- 
cestui an ; nu există o u- 
nitate constructoare care 
să preia lucrarea.

Pină la o eventuală re
zolvare a problemei ridi
cate de dv. Direcția co
mercială vă recomandă 
complexul alimentar din 
apropiere (150—200 metri) 
care satisface cerințele ma
jore ale cartierului.

Examene
pentru completarea .

studiilor
185 de oameni ai.

cii susțin examenele pen
tru completarea studiilor 
la cele două școli genera
le de pe raza comunei A- 
ninoasa, precum și la I.M. 
Aninoasa. Sesiunea de e-
xamene va continua pînă 
în 19 septembrie a.c. A- 
semenea sesiuni pentru 
oamenii muncii care își 
completează studiile, cla
sele 5-8 fără frecvență, au 
loc și la alte școli generale 
din municipiul nostru.

Iosif SIMO, coresp.
------------------------------------------------------j--------------------------

educați copiii?
găranu au plecat la ser
viciu/lăsînd acasă trei co
pii între 6 și 12 ani. Ju- 
eîndu-se cu focul, copiii 
au produs- un incendiu. 
Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină și 
au făcut-o cu operativitate. 
Pînă la sosirea pompieri
lor, vecinii Petru Muntea- 
nu, Augustin Olaru, Iosif 
Crișan și alții au interve
nit salvînd viața copiilor 
și unele bunuri materiale.

Am relatat aceste două 
cazuri din dorința de a 
atenționa părinții cu pri
vire Ia educarea copiilor 
de a nu se juca cu chi
brituri sau produse inflama
bile, precum și a oameni
lor maturi de a respecta cu 
strictețe regulile de preve
nire și stingere a incendi
ilor.
I’lut. major. Ioan JITEA, 

compania de pompieri 
Petroșani
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Campionatele naționale de tir cu arcul

Record de... recorduri
Juniorii I, junioarele II și Dorina Dămian, 
de la Minerul Aninoasa, campioni naționali

Fotbal, divizia A; S.C. Bacău—Jiul 1-0 
Deși insucces, apar 

semne de maturitate...
Și această ediție a națio

nalelor de tir cu arcul 
pentru juniori, găzduită de 
cochetul poligon din Ani
noasa, s-a dovedit fructu
oasă, edificatoare fiind în 
acest sens cele 23 de re
corduri republicane stabi
lite în patru zile de con
curs. Dintre acestea, nouă 
aparțin arcașilor mineri, 
la care, dacă adăugăm și 
titlurile de campioni la 
simplu și pe echipe, locu
rile fruntașe obținute, rea
lizăm progresul continuu 
al elevilor lui Vasile Tă-

j'naș, din generația a do
ua de juniori. Din păcate 
însă tirul cu arcul nu are 
încă o bază materială co
respunzătoare,' selecția de 
talente este circumscrisă 
doar în perimetrul școlii 
din Aninoasa. Maestrul 
sportului Vasile Tămaș, re
feri ndu-se la perspectivele 
acestei discipline olimpi
ce în Vale, propunea înfi
ințarea unor grupe sau 
clase de elevi cu speciali
tatea tir cu arcul și în al
te localități, ale Văii, poa
te chiar sub patronajul 
Clubului sportiv școlar. Am 
adăuga însă și posibilita
tea ca tirul cu arcul să fie 
promovat la nivelul case
lor pionierilor și șoimilor 
patriei, în cadrul altor 
asociații sportive din mu
nicipiul nostru, mai ales că 
investițiile materiale și de 
selecție sînt răsplătite de 
rezultatele realizate pî- 
nă acum. Exemplul Ani- 
noasei, comună care se 
bate de la egal la egal cu 
centrele de tradiție din 
București. Cluj-Napoca, 
Iași. Tg. Mureș. Satu Ma
re este revelator. La a- 
eeastă ediție, performanțe
le juniorilor mari români 
au fost cu mult superioa
re unor rezultate obținu
te de seniorii din alte țări, 
în care tirul cu arcul are 
o vechime respectabilă.

Revenind la întrecerile 
d^ duminică, capul de a- 

JSSjs fost susținut în conti- 
ndSre de duelul juniorilor 
mari Gh. Pop (Minerul A- 
ninoasa) — Victor Wesze
lowszki (Voința Satu Ma
re). Reprezentantul nos
tru. deși avea un avans 
considerabil și pornea fa
vorit în ultima manșă, s-a 
prezentat pe linia de. o- 
chire cu o pregătire mo- 
ral-volitivă sub cerințele 
unui concurs de asemenea 
anvergură și astfel a pier
dut destul de repede din 
zestrea de puncte și, în fi
nal, titlul. La fete însă, Do
rina Dămian a dominat ca
tegoric confruntarea juni
oarelor mici, diferența de 
a doua clasată numărînd 
nu mai puțin de 105 punc
te. Din lotul gazdelor am

Derbyul divizionarelor C a dezamăgit...
MINERUL VULCAN — 

ȘTIINȚA PETROȘANI 1-1 
(1—0). Derbyul diviziona
relor C din Vale a deza
măgit din toate punctele 
de vedere. Cele două com
batante au acționat crispat, 
s-a apelat la durități, „ex- 
celînd1" în materie funda
șii gazdelor Greu și Cătuți. 
Minerii au dominat mai 
mult, dar în careul lui 
Bogheanu, au înălțat baloa
nele, ușurînd astfel misi
unea apărătorilor adverși 
Ghițan și Vulpeanu. Pe 
contraatac studenții au a- 
vut în Colceag omul cel 
mai bun, incursiunile lui 
solitare au angajat ade
sea tot compartimentul de

mai remarca pe juniorii 
mari Virgil Vlașin și Ioan 
Pagnejer, cu mari posibi
lități de afirmare.

Recorduri naționale do- 
borite în ediția 1979 : ju
niori mari, 2X90 m : Gh. 
Pop — 458 p ; 2X70 m :
Gh. Pop — 568 și Wesze
lowszki — 585 ; 2X50 m : 
Weszelowszki — 579 ;
2X30 m : Gh. Pop — 632 și 
Weszelowszki — 641; 70 m: 
Gh. Pop — 289, Wesze
lowszki — 292 și 293 ; 
50 m : Weszelowszki — 284, 
Gh. Pop — 285, Wesze
lowszki — 255; 30 m :
Weszelowszki — 327, Gh. 
Pop — 328; juniori II, 
2X30 na: Nicolae Puia 
(Olimpia București) — 616 
și Laszlo Karoly (Voința 
Tg. Mureș) — 627; 2X18 m: 
Nicolae Puia — 588 și 
Laszlo Karoly — 606;
simplu FITA : Gyose
Gyory (Voința Tg. Mu
reș) — 1146, Nicolae Puia
— 1204 și Laszlo Karoly
— 1233 ; junioare II, sim
plu FITA : Dorina Dămi
an — 1080; pe echipe, du
blu FITA, juniori I : Mi
nerul Aninoasa — 6053 ;
junioare I : A.S.A. Cluj- 
Napoca — 5932. simplu
FITA, juniori II : ■ Olim
pia București — 3250 ; ju
nioare II : Minerul Ani
noasa — 2719 puncte.

Clasamente finale. du
blu FITA, juniori I : Wes
zelowszki — campion na
țional — 2236, Gh. Pop — 
2200, Nicolae Bîrsan (O- 
limpiă București) — 2115;
Victor Vlașin s-a clasat pe 
locul V, iar Ion Pagnejer 
pe IX ; junioare I : Irina 
Kerekes — campioană na
țională — 2057. Stela FeJ- 
dercanu — 2006. Frieda 
Chira — 1869 ; simplu
FITA, juniori II : Laszlo 
Karoly — campion națio
nal — 1233, Nicolae Puia
— 1204, Gyose Gyory —
1146 ; junioare II: Dorina 
Dămian — campioană na
țională — 1080 ; Crista
Markel (Sănătatea Tg. Mu
reș) — 975, Maria Citra 
(C.S.M. Iași) — 926 ; dublu 
FITA, juniori I, pe echipe: 
Minerul Aninoasa — cam
pioană națională — 6053, 
Olimpia București — 5385,
P.T.T. Tg. Mureș — 4337 ;
junioare I: A.S.A. Cluj- 
Napoca — campioană na
țională — 5932, P.T.T. Tg. 
Mureș — 4299 ; simplu
ITTA, juniori II : Olimpia 
București — campioană na
țională -— 3250, Voința
Tg. Mureș — 3156, Minerul 
Aninoasa — 2853 ; juni
oare II : Minerul Aninoa
sa — campioană naționa
lă — 2649, C.S.M. Iași — 
2460. Sănătatea Tg. Mureș
— 2398 puncte.

Ion VULPE

fensiv advers, ba chiar, în 
min. 30, s-a detașat de ur
măritori, înscriind pe lin
gă Budușan, ieșit în în- 
tîmpinare. Jocul a dege
nerat în altercații, în care 
s-au „evidențiat" localnicii, 
încurajați nesportiv de o 
parte din tribune și „pro
tejați" de îngăduitorul ar
bitraj prestat de craiovea- 
nul Venus Ciocîlteu. Du
pă pauză, oaspeții comit 
greșeala de a se masa în 
propriul careu. „invitfnd" 
astfel la atac chiar și pe 
fundașul central șțdvers 
Polgar. In min. 67, la o fa
ză controversată (balonul 
a atins mina lui Chițac), 
cavalerul central acordă

în fața panoului cu... rezultatele manșei.
Foto: I. LICIU
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Mai este mult de lucru...
MINERUL LUPENI — 

METALURGISTUL SAOU 
3—0 (1—0). Prima repriză 
a aparținut oaspeților care 
au ratat și două ocazii cla
re de gol. Minerul a desfă
șurat un joc aglomerat lă- 
sind „aripile* să... zboare 
mereu libere. Sătmăreanu 
și Voicu au fost duminică 
„figuranți". S-a desprins 
clar ideea, vehiculată de 
altfel, că la Lupeni fotba
liștii încearcă fel de fel de 
„exhibiții*, „vrăjesc* ba
lonul, nu abordează jocul 
combinativ. Trebuie să ie 
explice, totuși, cineva că 
e nevoie să mal lase din ve
detism la... vestiare, să se 
practice un joc colectiv. 
S-au ratat multe ocazii de 
„gol făcut" : Dosan (min. 20, 
22, 34, — șut de la 3 metri, 
și min. 69) Leca (min. 17 și 
53) Iacob (min. 30 a driblat 
și portarul, dar a șutat „pe 
lîngă") și altele. Minutul 42; 
la o lovitură de colț Iacob 
preia de la 20 de metri 
printr-un șut din voleu și 
spectatorii izbucnesc în 
urale. Ș-a marcat primul 
gol. Apoi, după un joc de u- 
zură, în min. 61, Leca primeș
te o pasă ideală, „printre", de 
la Dosan și nouarul mineri
lor jnu-i mai lasă nici o 
șansă portarului din Sadu, 
Marcoci, care și-a scăpat, 
de altfel, echipa de multe 
goluri. Așadar, 2—0. în ur
ma golului, pe teren au a- 
vut loc altercații nedorite 
între jucători și arbitrii. 
N-am înțeles ce căuta în 
teren, și nu numai atunci, 
antrenorul echipei gazde,.
Stadelli, care tot meciul a 
strigat, a adresat injurii și 
invective la adresa elevi-

minerilor o lovitură de 
pedeapsă, pe care Polgar 
o ratează sau la care mai 
degrabă Bogheanu se re
marcă printr-o robinsona
dă salutară. După numai 
trei minute, la' o centrare 
de pe aripa dreapta, unde 
a evoluat bine Faur, A- 
runcuteanu reușește,- eu 
capul, egalarea.

In rest, puține de con
semnat în afara ratărilor 
lui Bălan și Sloenescu de 
la gazde și a schimbărilor 
efectuate în linia mediană 
a studenților.'Ne-a surprins 
însă, unsprezecele inițial 
al Minerului, aliniat fără 
Aruncuteanu și Lakatos, în 
fața une) formații tehnice, 
dar fără veleități atletice.

Sever NOIAN 

lor săi. Curat... pedagogic !
Un jucător despre -care 

s-a Vorbit mult timp și des
pre care o să se mai vor
bească, a reușit în min. 84 
să incinte tribunele cu un 
gol de zile mari : preluare 
Pe piept, joc pe cap, apoi 
pe picior, șut bombă, ba
ră transversală pe interior 
și gol ! Este vorba de Bur- 
dangiu, un fotbalist de va
loare pentru echipa mine
rilor.

Arbitrajul a fost slab. 
S-au acordat, două carto
nașe roșii care au venit, 
parcă, unul după altul, „în 
compensare", unul la oas
peți și celălalt la gazde.

Dincolo de cele două 
puncte eîștigate și de go
luri se impune ea factorii 
indrituiți cu conducerea e- 
chipei Minerul să facă o 
analiză serioasă a lucruri
lor, să „umble" puțin la 
omogenizarea echipei, la 
revizuirea schemelor tehni- 
co-tactice, la realizarea u- 
nui joc combinativ care a 
dat întotdeauna rezultate. 
Pentru că se poate !

Mircea BUJORESCU,
A. TĂTAR

Aceasta este faza care 
a premers deschiderea 
scorului în meciul de 
la Lupeni, din
tre echipa din localitate 
și Metalurgistul Sadu.

Foto : Gh. OLTEANU

Din nou, Jiul a suferit o 
înfrîngere în deplasare, în 
acest nenorocos început de 
sezon, de data aceasta la 
limită, în compania fot
baliștilor din Cornișa Ba
căului. Insuccesul de du
minică este însă... îndulcit 
de o schimbare la față a 
echipei noastre. In ultima 
partidă s-a făcut _ simțită 
o anume idee de'joc, apă
rarea organizată a furnizat 
baloane utile atacanților, 
Bucurescu, dar mai ales 
Encscu (cel mai incisiv ju
cător al oaspeților) care au 
avut posibilitatea să des
chidă scorul. Șutul ulti
mului a ocolit însă buturi
le lui Mangeac. Intr-o 
situație similară s-a aflat 
Răutu, dar apărătorul bu
turilor moldovenilor l-a 
blocat printr-o intervenție 
curajoasă, Ideea tactică îm
brățișată de tehnicienii 
Jiului, cu Ciupitu la mij
locul terenului, va da roa
de după revenirea lui 
Stoiehiță în formație, în 
acest fel petreeîndu-se în 
„placa turnantă* o fericită 
osmoză între incisivitate și 
jocul combinativ. Pe con
traatac fotbaliștii Jiului 
au mai avut cîteva ocazii, 
dar, să, fim drepți, in vre
me ce se ■ pot număra pe 
degetele unei mîini, pe 
reprize, ale adversarilor 

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : Politehnica Timișoara

— Sportul studențesc 2—1, S.C. Bacău — Jiul Petro
șani 1—0, Viitorul Scornicești — F.C.M. Galați 1—0, 
Universitatea Craiova — Politehnica Iași 2—0, F.C. 
Baia Mare — Chimia Rm. Vîlcea 1—0, A.S.A. Tg. Mu
reș — Olimpia Satu Mare 2—2, Steaua —■ Dinamo 
1—1, Gloria Buzău — F.C. Argeș 2—1, C.S. Tirgoviște
— „U" Cluj-Napoca 2—0.

CLASAMENTUL
1. Steaua 6 4 2 0 14— 4 10
2. Universitatea Craiova 6 4 1 1 11— 6 9
3. . C.S. Tîrgoviște 6 3 2 1 10— 4 8
4. F.C. Baia Mare 6 4 0 2 12— 7 8
5. „U“ Cluj-Napoca 6 4 0 2 6— 4 8
6. C.S. Bacău 6 4 0 2 6— 5 8
7—9. Dinamo 6 2 3 1 6— 3 1
7—9. A.S.A. Tg. Mureș 6 3 1 2 9— 6 7
7—9. Viitorul Scornicești 6 3 1 2 11— 8 7
10—11. „Poli11 Timișoara 6 3 0 3 11—10 6
10—11. Politehnica iași 6 3 0 3 7— 6 6
1-2. Sportul studențesc 6 2 1 3 5— 5 5
13. F.C. Argeș 6 2 1 3 8—11 5
14. Gloria Buzău 6 2 0 4 4— 9 4
15. Chimia Rm. Vîlcea 6 1 1 4 2— 7 3
16—17. Jiul 6 1 1 4 1— 8 3
16—17; F.C.M. Galați 6 1 1 4 6—13 3
18. ' Olimpia Satu Mare 6 0 1 5 3—16 1

ETAPA VIITOARE : Politehnica Iași — Gloria' Bu-
zău, Chimia Rm. Vîlcea — Steaua, S.C. Bacău — Univ. 
Craiova, Olimpia Satu Marș — Jiul Petroșani, F.C.M. 
Galați — C.S. Tîrgoviște, „U" Cluj-Napoca — Politeh
nica Timișoara, F.C. Baia Mare — Viitorul Scornicești, 
Dinamo — A.S.A T g. Mureș.

lor au fost cu mult mai 
dese și mai clare, în acest 
sens, Cărpuci a depășit re
cordurile cunoscute. Și în
locuitorul lui, C. Solomon, 
i-a urmat, din fericire pen
tru oaspeți, exemplul. Sin
gurul gol al partidei a fost 
consemnat în min. 21, cînd 
Moise, neatent, s-a arătat 
surprins la șutul puternic 
de Ia distanță, al atacantu
lui central Antohi.

Așadar, deși soldată cu 
înfrîngere, întîlnirea de 
duminică demonstrează că 
alta este capacitatea vir
tuală de joc a echipei din 
Vale. Cu un plus de dă
ruire, se pot obține rezul
tate mult mai bune. In 
drumul presărat cu insuc
cese inerente, se poate în
trupa o echipă matură, cu 
condiția ca tehnicienii și 
jucătorii să acționeze la u- 
nîson, pe frontul pregăti
rii fizice și tactice. Sîmbătă, 
Jiul înfruntă, la Satu Ma
re, un alt „val" greu, O- 
limpia, aureolată de ega
lul de la Tg. Mureș, tin
de să prindă plutonul. Oa
re lecția sătmărenilor nu 
va prii și Jiului; să de
monstreze practic că nu 
întotdeauna gazdele sînt 
„responsabile" cu apanajul 
punctelor albe ?...

Andrei APOSTOL
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Cores- 
Mi- 

La 
lucră- 

mondiale

MOSCOVA 10 — 
pondentul Agerpres, 
hai Coruț, transmite: 
Moscova continuă 
rile conferinței j 
„Pentru un viitor, pașnic 
și sigur pentru toți copii 
lumii", manifestare orga
nizată în cadrul „Anului 
internațional al copilului", 
la care sînt prezente de
legații din 130 de țări, in
clusiv din Republica 
cialistă România.

Intervenind activ 
dezbaterile din cele 
tru comisii de lucru 
forumului, membrii 
gației române, au î 
șat, in spiritul mesajului 
adresat conferinței de pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
prefacerile profund revo
luționare sociale, și poli
tice în care crește și se 
foi mează tînăra generație, 
grija și atenția deosebită 
manifestată permanent de 
conducerea partidului și 
statului nostru față de

So-

toți copiii țării, pentru <>- 
crotirea și educarea aces
tora, a întregului tineret 
în spiritul dragostei de 
patrie, al înaltelor idea
luri ale libertății și demni
tății, ale păcii, . prieteni
ei și colaborării între po
poare. S-au subliniat, toto
dată, eforturile permanen
te ale României pentru 
menținerea păcii necesare 
ca toți tinerii țării să se 
poată dedica cu toate for
țele înfloririi patriei lor 
socialiste.

Prezența României la Tîrgul 
internațional de toamnă 

Vienade la
VIENA 10 (Agerpres). 

— La Tîrgul internațional 
de toamnă de la Viena, ca
re și-a deschis porțile sîm- 
bătă, participă 1 800 de 
firme din Austria și pes
te 2 000 de întreprinderi 
industriale, agricole și co
merciale din 36 de țări.

La actuala ediție. Re
publica Socialistă Româ
nia expune produse in
dustriale și agroalimenta- 
re pe o suprafață de 1 200 
metri pătrați. In pavilio
nul central al țării noas
tre, sînt prezentate ultime-

le noutăți ale industriei 
electrotehnice precum și 
produse tradiționale de 
export — ea mobilă, tex
tile, confecții, tricotaje, 
încălțăminte etc.

Duminică, pavilionul 
României a fost vizitat de 
dr. Josef Staribaeher, mi
nistrul federal al comerțu
lui, meșteșugurilor și in
dustriei, președintele păr
ții austriece în Comisia 
guvernamentală româno- 
austriacă.

Penurie
ROMA 10 (Agerpres). ■— 

într-un raport al Organi
zației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.) se arată că, 
din cauza recoltelor slabe 
sau a conflictelor armate, 
un număr de 20 de țări în 
curs de dezvoltare sînt con- 
fr.untate sau amenințate 
cu penuria alimentară. în
tre statele care întîmpină 
cele mai mari dificultăți se 
numără Ciadul, Uganda, 
Volta Superioară și Nicara
gua. în această ultimă ța-

alimentară
ră, precizează documentul
F.A.O., aproximativ o ju
mătate de milion de per
soane (20 la sută din popu
lație) luptă cu foametea, ca 
urmare a pagubelor aduse 
sistemului de distribuire și 
a importantelor pierderi de 
recolte datorate războiului 
civil.

Situația din Mozambic 
tinuate duminică, în 
me ce surse militare 
desiene declarau că' 
durile au luat sfîrșit 
bătă dimineața, 
rul de cuvînt 
că aviația rhodesiană a 
bombardat duminică mai 
multe puncte din regiu
nea Chokwe, din provincia 
mozambicană Gaza.

MAPUTO 10 (Agerpres) 
— Un purtător de cu- 
vînt militar mozambieân a 
afirmat, la Maputo, că o- 
perațiunile desfășurate de 
forțele militare 
mului ilegal de 
bury împotriva 
biective de pe
Mozambicului au fost con-

ale regi- 
la Salis- 

unor o- 
teritoriul

Vre- 
rho- 
rai- 

sîm- 
Purtăto- 

a precizat

încheierea lucrărilor Conferinței țărilor nealiniate
HAVANA 10 (Agerpres). 

— Principalele documente 
date publicității la Hava
na, la încheierea Conferin
ței la nivel înalt a statelor- 
nealiniate, reafirmă princi
piile și țelurile mișcării 
de nealiniere, apreciată ca 
o alternativă necesară la 
politica de divizare a lu
mii în blocuri. Declarația 
politică menționează, în 
acest sens, ca principii fun
damentale ale nealinierii : 
independența națională, su
veranitatea și integritatea 
teritorială, egalitatea suve
rană și dezvoltarea socia
lă liberă a tuturor țărilor ; 
independența țărilor neali
niate față de rivalitatea și 
influența marilor puteri și 
a blocurilor ; respingerea 
participării la pacte și a- 
lianțe militare ; lupta îm
potriva imperialismului, co

lonialismului, neocolonia- 
lismului, rasismului și a 
tuturor formelor de ex
pansiune, ocupație și he
gemonie străină ; coexisten
ța pașnică activă între toa
te statele, indivizibilitatea 
păcij Și securității ; neinter
venția în treburile interne 
și externe ale altor state ; 
libertatea tuturor statelor 
de a decide liber asupra 
propriului sistem politic, a- 
supra dezvoltării lor eco
nomice, sociale și cultura
le ; nefolosirea forței și a 
amenințării cu forța ; so
luționarea pașnică, a con
flictelor.

Ca țeluri fundamentale a- 
le mișcării, sînt scoase. în 
mod deosebit în evidență : 
apărarea independenței na
ționale, a suveranității, in
tegrității teritoriale și secu
rității țărilor nealiniate, res

pingerea amestecului și in
tervențiilor din afară în 
treburile interne și externe 
ale altor state, consolida
rea nealinierii ca factor de 
sine stătător în afara blocu
rilor și extinderea în con
tinuare a mișcării în lume, 
menținerea păcii și destin
derii ; încetarea cursei înar
mărilor, îndeosebi a celei 
nucleare și înfăptuirea de
zarmării generale și totale 
sub un control internațio
nal eficient ; instaurarea 
noii ordini economice in
ternaționale; demoaratiza- 
rea raporturilor interstata
le pe baza egalității . în 
drepturi a tuturor țărilor ; 
consolidarea rolului O.N.U. 
ca instrument eficient în 
promovarea păcii și secu
rității internaționale.

Pe
PREȘEDINTELE FILI- 

PINELOR, Ferdinand Mar
cos, a anunțat luni hotărî- 
rea privind punerea în li
bertate a 695 persoane de
ținute în virtutea legii mar
țiale aflate în vigoare în 
țară.

REUNIUNEA LĂRGITĂ 
a Biroului Parlamentului 
vest-european și-a început 
lucrurile luni dimineață la 
Paris. ReunitThea, care va 
dura și marți, are drept o- 
biectiv principal stabilirea 
agendei de lucru a viitoarei 
sesiuni a parlamentului, de 
la 24 septembrie, care va 
fi consacrată dezbaterilor 
bugetare.

SARBATOAREA ZIA
RULUI ,,L’ HUMANITE*, 
organul Partidului Comu
nist Francez, care s-a în
cheiat duminică, a scos în 
evidență creșterea popula
rității Partidului Comunist. 
La manifestările prilejuite 
de tradiționala sărbătoare 
au luat parte peste un mi
lion de persoane. Cu a- 
ceastă ocazie, au fost îna
intate 2 345 de cereri de 
intrare în rîndurile P.C.F.

CARGOUL GREC „Ae
gis11, avînd la bord un echi
paj de 25 de marinari și o 
încărcătură de 17 000 tone 
de fosfați, s-a scufundat în 
apele Oceanului Pacific,

la circa 400 mile sud-vest 
de San Francisco. Nava e- 

, misese măi multe semnale 
S.O.S., fără a comunica și 
poziția exactă, dar la so
sirea la locul probabil al 
naufragiului a unui avion 
al serviciilor de coastă a- 
mericane nu a fost găsită 
nici o urmă. în zonă con
tinuă cercetările pentru 
salvarea eventualilor supra
viețuitori.

VICEPREȘEDINTELE E- 
GIPTULUT, Husni Muba
rak, a plecat luni spre 
Washington, pentru o vizi
tă oficială de cinci zile în 
Statele Unite. După cum 
s-a precizat la Cairo, el es
te purtătorul unui mesaj a- 
dresat de președintele e- 
giptean, Anwar Eț Sadat, 
șefului Casei Albe, Jimmy 
Carter.

Festival 
împotriva 
șoma jultii

BONN 10 Agerpres). — 
înfăptuirea dreptului fun
damental la muncă și la** 
instruire pentru tînăra ge
nerație din R.F.G. a re
prezentat tema „Festivalu
lui împotriva șomajului 
în rîndul tineretului", ca
re s-a desfășurat timp de 
trei zile la Voelklingen, în 
landul Saar. Manifesta
rea, la care au participat 
numeroși tineri șomeri din 
acest important centru si
derurgic al R.F.G. și din 
împrejurimi, a fost orga
nizată din inițiativa unui 
număr de șapte organizații 
de tineret de diferite o- 
rientări politice.

Relațiile României cu toate statele
Consecventă liniei sta

bilite de Programul parti
dului, Republica Socialis
tă România urmează cons
tant politica de promova
re a unor relații bune și 
ample — relații politice, e- 
conomice, culturale și de 
altă natură — cu toate ță
rile și popoarele lumii. A- 
ceste relații se bazează, 
conform orientării progra
matice date de Congresul 
al XI-lea al partidului în
tregii activități internațio
nale a statului nostru, pe 
respectul independenței și 
suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi 
și avantajului reciproc, ne
amestecului în treburile 
interne, nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea 
cu folosirea forței, pe res
pectarea dreptului inalie
nabil al fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele 
sale, pe bogățiile sale na
turale. Aceste principii au 
fost fundamentate în Pro
gramul partidului nostru 
șl consfințite în Constitu
ția României ca element de 
bază al relațiilor noastre 
internaționale.

In relațiile României cu 
toate statele lumii pornim 
de la premisa că numai 
respectarea acestor prin
cipii poate asigura o evo
luție democratică a vieții 
politice mondiale, rapor
turi de prietenie și colabo

rare între toate națiunile, 
întărirea securității și pă
cii generale în condițiile 
actuale, cînd asistăm la 
ascuțirea contradicțiilor 
în viața internațională, la 
extinderea fenomenelor de 
criză ale sistemului capita
list mondial, la creșterea 
eforturilor țărilor recent e- 
liberate și în curs de dez
voltare de a-și asigura o

creeze condiții pentru par
ticiparea tuturor statelor 
la diviziunea internaționa
lă a muncii.

In acest sens. România 
are în prezent relații di
plomatice și consulare cu 
131 de state față de 118 
state în urmă cu 5 ani. Ea 
militează activ la O.N.U. 
și în organizațiile sale 
specializate, în mișcarea

Comentariu
dezvoltare politică și eco
nomică independentă.

Pe plan politic, țara 
noastră pornește de la 
principiul că coexistența 
pașnică a statelor cu o- 
rînduiri sociale diferite, es
te o necesitate obiectivă, 
care rezultă din faptul că 
trăim cu toții pe aceeași 
planetă și că singura al
ternativă a acestei coexis
tențe, nu poate fi decît pa
cea, precum și din aceea 
că pacea este condiția ne
cesară dezvoltării econo- 
mico-socială a fiecărei na
țiuni.

Militînd pentru coexis
tență pașnică, România 
consideră că este necesară 
acea coexistență careț a- 

sigură relații principiale, 
democratice de tip nou în
tre state, că trebuie să .se

țărilor nealiniate, în toa
te organismele internațio
nale pentru instaurarea u- 
nei noi ordini politice și 
economice, promovînd cu 
fermitate principiile demo
cratice în relațiile din
tre țările mici și mijlocii, 
între țările dezvoltate din 
punct de vedere industri
al și cele în curs de dez
voltare. România conside

ră, de asemenea, Aecesare 
elaborarea și adoptarea u- 
nui instrument internațio
nal care să contribuie la 
accelerarea procesului de 
codificare și dezvoltare a 
principiilor și regulilor in
ternaționale, la funcționa
rea eficace a procedeuri- 
lor și mijloacelor de re
glementare pașnică a di
ferendelor. ■

Luptînd pentru relații 
bune pe plan internațional, 
cu toate popoarele și sta
tele lumii, România dez
voltă asemenea legături și 
pe plan bilateral, deose
bit de importante fiind în 
acest sens eforturile secre
tarului general al partidu
lui nostru, președintele 
României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
care, prin vizitele sale în 
majoritatea țărilor Euro
pei, în numeroase țări de 
pe alte continente, are 
merite excepționale în in
staurarea și extinderea 
relațiilor politice și eco
nomice ale țării noastre 
cu toate popoarele..

Caracterizînd relațiile de 
cooperare care trebuie să 
existe între țările lumii, 
tovarășul Nicolae 

Ceaușescu sublinia : „Por
nim de la faptul că, pe 
glob, vor continua să exis
te încă multă vreme gru
puri de țări cu orînduiri 
sociale diferite — socia
liste, capitaliste, țări în 
curs de dezvoltare, că în
tre toate acestea trebu
ie să se dezvolte relații de 
colaborare, o conlucrare 
activă pentru soluționarea 
problemelor mondiale pe 
cale pașnică, în slujba pro
gresului general, a păcii și 
securității tuturor popoa
relor".

B. P.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Șatra; Repu
blica : Călcîiul lui Achi
lle ; Unirea : Prietenii 
copilăriei mele.

PETRILA: Să prinzi 
o stea căzătoare.

LONEA : Alibi pentru 
un prieten, seriile I-1I.

ANIN O AS A: Fortă
reața invizibilă.

VULCAN: Vacanță tra
gică.

LUPENI — Cultural: 
Misiunea Capricorn unu, 
seriile I-1I ; Muncito
resc.: Ușa periculoasă de 
la balcon.

TV
9,00 Sinteze.
9,30 Caleidoscop muzi

cal.
10,00 Film serial : Dallas

Compania 
ră Ewing, 
dul 2.

10.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Stagiul de 

cant,
16,25 Almanah

petrolie-
Episo-

practi-

pionie-
resc.

16,50 Din țările socialis
te.

17,20 Artiști lirici con
temporani.

17,40 Consultații medi
cale.

17,55 Hochei pe gheață.
18,25 Flagelul obscuran

tismului.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. A
19,20 Exigență — aut* 

exigență.
19,45 Seară de teatru : 

„Henric al ' V-Iea“. 
Producție a stu
diourilor engleze.

21,35 Telejurnal.

Crupul școlar minier Petroșani 
face înscrieri, pînă la data de 15 septembrie 

1979 la următoarele profile :

ȘCOALA PROFESIONALĂ :

— mine — petrol — geologie
— electromecanic
— construcții structuri

LICEU, TREAPTA A ll-A, ZI :

36 locuri
22 locuri
36 locuri

— topografie 10 locuri
Pentru liceu treapta a ll-a specialita

tea topografie se primesc elevi care au ob
ținut la examenul de treaptă cel puțin me
dia 5 și au fost declarați nereușiți la alte li-

IW

REDAUȚ1A ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nt. 90, lelelvane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). 111* ARUL; Tipografia Petroșani, sir. Republicii, or. 67.


