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CONGRESUL

Producții 
suplimentare 
de cărbune

Trei întreprinderi minie
re au extras în 21 septem
brie cărbune peste sarcini- 
1 ■ planificate. Minerii de la 
Vulcan au încheiat ziua 
cu un plus de 272 de tone, 
urmați de cei din Paroșeni 
și Petrila. Mobilizîndu-și 
eforturile aceste colective

- demonstrează că acolo un
de se lucrează organizat, cu 
tragere de inimă, se pot 
obține producții de cărbu
ne peste plan.
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I.M. Lupeni

Prin productivități sporite
Ifotărîți să-și realizeze 

ritmic sarcinile de plan, 
minerii de la Lupeni, ra
portează in această lună, 
la zi, o depășire de 1549 
tone cărbune. In fruntea 
întrecerii pentru mai mult 
cărbune se situează oame
nii muncii din cadrul sec
toarelor IV și VI, sectoare 
mecanizate, care au extras 
peste’ plan in această pe
rioadă 2985 tone de cărbune 
și respectiv, 2188 tone. 
Demne de remarcat sînt și

rezultatele dobîridite de ce
lelalte sectoare din ca
drul întreprinderii, care au 
obținut de asemenea in pe
rioadă amintită, importante 
sporuri de producție. De 
pildă, sectorul I — plus 
915 tone, sectorul VII — 
plus 868, iar sectorul V —• 
plus 475. Aceste realizări 
s-au obținut prin creșterea 
productivității muncii pla
nificate în medie cu peste 
1000 kg/post, la nivelul 
sectoarelor amintite.

f.M. PAROȘENI, SECTORUL IV

Devansare a planului de investiții
Șase brigăzi din sectorul 

IV, de Ia mina Paroșeni, 
au reușit să obțină însem
nate depășiri de plan pe 
luna septembrie. Este vor
ba de brigăzile lui Mihai 
Moldovan, Ion Daniel, Va- 
sile Cerceza, Nicolae Gu- 
luță. Ion Tamaș și Ale
xandru Laszlo. Numai mi
nerii din brigada Iiți Mihai

Moldovan au realizat pînă 
în prezent de la începutul 
lunii un plus de 30 ml a- 
vansare. Ortacii brigadieru
lui Alexandru Laszlo care 
pregătesc o casă subterană 
destinată amplasării unei 
mașini de extracție Ia ori
zontul 425 au realizat în a- 

'ceastă lună 100 mc beîona- 
re peste plan.

învăță- 
minier 
astăzi,

Rolul și locul 
mîntului superior 
sînt determinate,

' nu numai de responsabili
tățile sociale sporite ca- 
re-i revin, ci și de faptul 
că este pus permanent în 
fața unei hoi problematici 
științifice, care cere o 
continuă perfecționare a

- stucturii sale, a formelor 
sale de activitate. Explo
zia de cunoștințe, faptul 
că acestea cresc după o 

,curbă exponențială, că vo
lumul datelor științifice a- 
cumulate se dublează la 
fiecare opt ani, că lucrări
le de cercetare științifică 
se publică în peste 55 000 
de periodice, în 60 de 
limbi, că unele cunoștințe 
se întrepătrund și determi-

nă efectuarea de studii 
interdisciplinare de mare 
eficiență în explicarea fe
nomenelor naturii și soci
etății, pun învățămîntul 
superior în situația ca a- 
proape continuu să-și îm
bunătățească programele, 
să imprime cursurilor 
caracter înnoitor.
deci, că revoluția științi
fică și tehnică actuală, ca
racterizată prin creșterea 
într-un ritm necunoscut în 
trecut a fondului de infor
mații a omenirii, se nu
mără printre factorii e- 
sențiali ce duc la măsuri 
de perfecționare și moder
nizare, care stimulează i- 
novația în învățămîntul 
superior.

Folosirea celor mai noi 
cuceriri ale științei și teh-

UIJ
Iată,

nicii moderne în produc
ția bunurilor materiale de
termină schimbări esenți
ale în pregătirea specialiș
tilor de înaltă calificare 
realizată la Institutul de 
mine. Avînd rol de condu
cere în industrie și în alte 
ramuri ale economiei, a- 
ceștia trebuie să-și însu
șească, pe lîngă procese
le tehnologice și metodele 
organizării științifice a 
producției, o multilaterală 
pregătire economică.

Toate aceste fapte con
duc la ideea că între în- 
vățămîntul superior, pe

Prof. univ. dr. doc. ing. 
Ilie N. CONSTANTINESCU, 
Institutul de mine Petroșani

(Continuare în pag a 2-a»
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SPORT
V ictorie, dar cu mari 

cronica me
ciului de fotbal Jiul — 
U. Cluj-Napoca.

• Rezultate, cronici din 
întilnirile 
susținute de 
narele C din 
Jiului.

• Concluzii în 
campionatului 
național d^ tenis 
cimp 
tul".

emoții

de fotbal 
divizio- 

Valea

finala 
inter- 

de 
„Cupa Mine-

In ultimul trimestru, la I.M. Uricani cu un complex
mecanizat nu s-^ obtinut mai mult de 4 tone pe post

REDACȚIA VĂ INVITĂ LA FAȚA LOCULUI
pentru a

în decada a treia a lunii 
ianuarie din acest an se 
introducea în stratul 17-18, 
din sectorul III al minei 
Uricani, primul complex 
mecanizat. în luna martie, 
în stratul 15 din sectorul II, 
se introducea utl altul. în 
cele* două complexe se pu
neau mari speranțe pentru 
realizarea

^^>lan, atît la 
relor, cit ’ și 
treprinderii.
să. acest lucru ®nu s-a în- 
tîmplat. Sectorul III spre 
exemplu a acumulat, la zi, 
un minus de 35 000 tone 
de cărbune, iar mina a ră-

gâsî soluții
tivitatea și posturile reali
zate în luna august într-un 
abataj mecanizat și într-un

abataj frontal cu Susținere 
individuală și tăiere a căr
bunelui prin împușcare :

altfel 
corn
ii) a

sarcinilor de 
nivelul sectoa- 
la nivelul în- 
Din păcate în-

mas, pînă în prezent, da
toare economiei naționale 
eu 18 000 tone.

Și cum putea fi 
cînd cel de-al doilea 
plex, (de la sectorul

. funcționat două luni, iar în 
celelalte patru luni (mai, 
iunie, iulie, august) cu a- 
ceșt utilaj nu s-a extras 
nici măcar o singură tonă 
de cărbune ?

Și dacă ar fi numai atit! 
Dar și acolo unde abatajul 
mecanizat a funcționat mai 
multă vreme, 
nu sînt prea
Spre edificare, dăm 
parativ producția, produc-

Abataj mecanizat 
(sectorul III)

X

Abataj frontal cu susținere 
individuală și trăiere prin 

pușeare

Producția realizată 6476
Posturi 1580
Productivitate 3,88 t/post

6880
1512
4,55 t / post

rezultatele 
strălucite, 

com-

în luna septembrie situ
ația realizărilor la efele 
două locuri de muncă este 
asemănătoare, adică neco
respunzătoare. Cum este 
posibil un asemenea para
dox, cînd într-un abataj

nemecanizat se obține o 
producție mai mare, dar și 
o productivitate superioară 
celei dintr-un abataj me
canizat și încă în condițiile

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

Prin munca entuziastă a întregului colectiv, din abatajele sectorului V al 
I.M. Aninoasa, au fost ex trase în primele două deca de din luna septembrie 
2000 tone de.cărbune peste sarcinile de plan. La ieșirea din șut harnicii mineri 
ai sectorului au fest intimpinați cu flori de elevii Școlii generale din Iscroni. A- 
poi, -micii artiști amatori au prezentat în cinstea sărbătoriților un frumos pro
gram artistic. Adrian POPA
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L

într-un loe de eternă me
morie istorică, la Sarmize- 
getusa, s-au deschis dumi
nică manifestările festiva
lului culturii și educației 
socialiste hunedorene, 
„Sarmis", ediția a X-a, 
organizat — potrivit tra
diției — de-alungul a pa
tru săptămîni, sub egida 
Consiliului \de educație 
politică și cultură socialis
tă al județului Hunedoa
ra. în Valea Jiului, la 
casele de cultură, clubu
rile muncitorești și cămi
nele culturale, manifestă
rile lunii „Sarmis ’79" au 
început ieri cu acțiunile 
cuprinse în „Săptămîna 

manifestărilor politico-ide- 
ologice".

Desfășurată în apropie
rea unui eveniment de 
covîrșitoare importanță 
politică — Congresul al

„Săptămîna Crucii Roșii“
peliu Bran și sora medica
lă Aneta Iancu. între ma
nifestările ce vor avea loc 
în continuare în cadrul 
„Săptămînîi Crucii Roșii" 
un loc distinct îl ocupă cele 
care abordează problemati
ca activității educativ-sani
tare în rândurile tineretu
lui. în acest sens s-au pre
văzut, între altele, organi
zarea unui colocviu cu te
matică specifică tineretului 
studențesc la Institutul de 
mine din Petroșani și a 
unei dezbateri la Școala 
generală dirt comuna Atii- 
noasa. în colaborare cu In
spectoratul școlar se va or
ganiza un colectiv de în
drumare a activității edu
cativ-sanitare din unitățile 
școlare din Petroșani. O 
primă sarcină a acestuia va 
fi declanșarea și urmărirea 
desfășurării fazei pe clase a 
concursului „Sanitarii pri
cepu ți". Colective igienico- 
sanitare de control și în
drumare vor fi create și 
în gara C.F.R. și autogara 
din Petroșani, precum și 
pentru controlul și îndru
marea igienico-sanrtară a 
unităților comerciale. Pe e- 
cranele unor cinematografe 

» vor fi prezentate mai multe 
filme cu tematică educativ- 
sanitară.

„Săptămîna Crucii Roșii" 
trebuie să constituie pentru 
comisiile de Cruce Roșie 
din întreprinderi, instituții 
și cartiere un prilej de 
sporire a rândurilor mem
brilor organizației, a dona-

Acțiune tradițională ce 
prilejuiește o seamă de 
manifestări avînd drept 
scop intensificarea activită
ții educativ-sanitare în rân
dul populației, „Săptămîna 
Crucii Roșii", se desfășoară 
în acest an, în perioada 
23—29 septembrie, sub ge
nericul „Crucea Roșie în 
cei 35 de ani de la elibe
rarea României de sub do
minația fascistă". Totodată 
„Săptămîna Crucii Roșii" 
se înscrie în acest an în 
suită de acțiuni specifice, 
organizate de Comisia mu
nicipală de Cruce Roșie în 
întîmpinarea Congresului al 
XII-lea al Partidului Co
munist Român. Ea a debu
tat cu adunarea festivă ce 
a avut loc, sîmbătă, 22 sep
tembrie, în sala Spitalului 
municipal Petroșani, prilej 

'cu care medicilor Ulpia 
Morăru de la Aninoasa și 
Dumitru Ioniță, Veturia Pic 
și Ileana Preda din Petro
șani le-au fost îhmînate 
medalii pentru activitatea 
susținută depusă în cadrul 
organizației de Cruce Roșie, 
în cadrul „Săptămînîi Cru
cii Roșii" s-a desfășurat la 
Deva faza județeană a con
cursului grupelor sanitare 
voluntare^ de Cruțe Roșie, 
concurs la care grupa sani
tară a întreprinderii mini
ere Lupeni a obținui locul 
I pe județ. Transmitem pe 
această cale călduroase fe
licitări componentelor gru
pei — Ileana Dehelean, Lu
cia Ghiura, Ileana Năstase, 
Maria Cernăianu, Aurora 
Dreguș, Marcela Predoșan, 
Rozalia Dollinger, Tereza 
Nagy, Elena Achim și ce
lelalte —, precum și în
drumătorilor ei — dr. Cor-

Ion MISCHIE, 
președintele Comisiei muni

cipale de Cruce Roșie

(Continuare în pag. a 2-a)

SARMIS 7 9
XII-lea al partidului — 

■ conținutul manifestărilor 
„Sarmis ’79" sînt puternic 
marcate de directivele 
marelui forunj al comu
niștilor, grandios program 
de muncă pentru întregul 
nostru popor. In zilele a- 
cestei săptămîni în între
prinderile miniere și în 
instituțiile culturale din 
Valea Jiului sînt prevă
zute acțiuni de mare di
versitate (simpozioane, 
mese rotunde, colocvii de 
istorie, dezbateri, expozi
ții) care contribuie la a- 
profundarea documentelor 
Congresului al XII-lea, la 
transpunerea lor în viața 
social-economică a muni
cipiului. Prin varietatea 
manifestărilor politico-e
ducative și printr-o conti
nuă legătură cit proble
matica specifică locurilor

de muncă, festivalul „Sar
mis ’79" unește contribu
ția tuturor factorilor edu
cativi într-o acțiune co
mună de dezbatere a im
portantelor documente de 
partid care deschid noi 
perspective de dezvoltare 
în viața social-economică 
și educativă a municipiu
lui, a patriei noastre.

Astăzi, (ora 17,00) la ca
sele de cultură din Petro
șani și Uricani, la clubu
rile sindicatelor din Lo- |
nea, Petrila, Vulcan și Lu- >
peni, vor avea loc coloc- i 
vii de istorie consacrate 
temei „Partidul Comunist 
Român — forță de trans- - 
formare a societății ro
mânești contemporane", 
manifestări organizate de 
comitetele orășenești de 
cultură și educație socia
listă.
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I. M. Bărbâtenl

de investiții miniere

Numai cu „măsuri stabiliteu

In centrul dezbaterilor a- 
dunării generale a organi
zației de bază nr. 3 
vestiții de la I.M. 
tenj s-a 
muncii 
torice desfășurate 
îndeplinirea sarcinilor 
lucrările de investiții, 
cum și preocuparea 
tru creșterea rolului con
ducător al organizației de 
bază. Comuniștii au mani
festat exigență și 
sabilitate față de 
șurile și lipsurile 
în evidență de darea 
seamă a b.o.b. Din cuvîn- 
tul participanților la dez
bateri a răzbătut și preo
cuparea ardentă de a face 

recuperarea 
urmă la

in-
Bărbă - 

situat analiza 
politico-organiza- 

pentru 
la 

pre- 
pen-

respon- 
neajun- 

scoase 
de

totul pentru i 
rămînerilor în 
planul fizic și 
valoric, pen
tru punerea 
în funcțiune a 
tuturor obL 
ectivelor pre
văzute în a- 1 
cest an în ’ 
scopul creșterii producției 
de cărbune.

Colectivul deschizători
lor de drumuri subterane 
de la mina Bărbăteni este 
îiî curs de omogenizare, a- 
vînd deja mineri cu expe
riență, harnici și price
pu ți în mînuirea utilajelor 
modeme din dotare, cum 
sînt șefii de brigadă Vasile 
Neguț, Nicolae Bursuc, 
Dionisie Szocs, Emilian 
Zamfir, Afilia Laszlo și 
Petru Olteanu, care depun 
strădanii pentru înfăptui
rea sarcinilor ce le revin. 
Despre aportul lor la des
chiderea de noi cîmpuri 
miniere, orizonturi și aba
taje în acest an, este e- 
locventă depășirea cu 7,6 
la sută a indicatorului „pu
neri în funcțiune a obiec
tivelor de investiții".

Vorbind despre rezulta
tele bune obținute, comu
niștii Nicolae Bubui, Emi
lian Zamfir, Popa Ioan II, 
Petru Olteanp, Jenică Ra
du, Emilian Turcu, 
Izoi, Petre Pascu, 
Mogoi, loan Nichita, 
ian Macavei, Stan 
au făcut referiri critice cu 
privire la organizarea a- 
provizionării brigăzilor cu 
materiale și vagonete goa
le, Ia starea disciplinară 
uneori nesatisfăcătoare, 
lipsuri față de care biroul 
organizației de bază ar fi 
trebuit să ia o atitudine

ia 
bî- 
cu

Adunări de alegeri 
in organizațiile 

de partid

Vasile
Ionel
Tra- 

Iureș,

Sîntem în plin sezon de aprovizionare pentru iar
nă. Pentru consumatorii colectivi se constituie stocu
rile agroalimentare necesare alimentației în perioada 
rece. Gospodinele vizitează zilnic piețele, centrele de 
desfacere ale C.L.F. pentru a-și asigura cămările cu 
proviziile de legume și fructe, cu murături sau dul
cețuri...

Venind în întimpinarea acestei preocupări de se
zon, o recentă sesiune a consiliului popular municipal 
a stabilit măsuri corespunzătoare pentru asigurarea 
aprovizionării din .abundență a populației. Pe ogoare 
recoltatul se desfășoară din plin. Produse sînt din bel
șug. Cum ajung ele pe piețele din Valea Jiului ? Iată 
tema raidului-anchetă

patrulea ștand de 
în schimb, în 

Aeroport v în zarea 
de dimineața pînă

de față.

de 
zil-

-

„Săptămina 
Crucii Coșii" 

(Urmare din pag. u

torilor onorifici de singe, 
de intensificare a preocu
pării pentru ridicarea ni
velului de pregătire a gru
pelor sanitare, astfel ca a- 
cestea să fie în măsură să 
acorde la nevoie, compe
tent, primul ajutor.

Alăturîndu-se acțiunilor 
ample de masă, inițiate și 
desfășurate de unitățile sa
nitare, de celelalte organi
zații, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, „Săp- 
tămîna Crucii Roșii" este 
chemată să contribuie la 
promovarea în rîndurile 
colectivelor de muncă, 1a. 
fiecare cetățean în parte — 
așa cum o cer prevederile 
legii privind asigurarea să
nătății populației — a da
toriei de a face tot ce e 
.posibil pentru crearea con
dițiilor corespunzătoare de 
viață și muncă, pentru apă
rarea și dezvoltarea . stării 
de sănătate a populației.

mai hotărîtă. Este adevă
rat că unii tovarăși, cum 
sînt Ion Păvăluc, Iulian 
Gașpar, Ticu Oharniue, 
Constantin Sion au fost 
criticați cu asprime în a- 
dunări generale pentru că 
au lipsit nemotivat de 
locul de muncă. Dar 
roul nu a intervenit
promptitudine împotriva 
celor care încalcă discipli
na tehnologică, nu-și exe
cută la timp lucrările în
credințate sau pleacă 
mină înainte de 
schimbului. Au 
chiar maiștri care 
răsit mina înainte 
minarea schimbului, 
ță de care biroul nu 
luat o atitudine fermă.

Toți participanții la dez
bateri au formulat propu- 

neri cu privi- 
. re la mai bu

na organizare 
a aprovizio
nării, reduce
rea cheltuie
lilor de pro
ducție și creș

terea vitezelor de avansa
re pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă pînă la 
sfîrșitul anului. E bine că 
în adunarea generală s-a 
pornit de la analiza lipsu
rilor și s-a ajuns la pro
puneri concrete pentru îm
bunătățirea activității de 
viitor. Acest fapt dove
dește puterea de mobili
zare a comuniștilor din ca
drul sectorului. Trebuie 
însă să se treacă la înfăp
tuirea imediată a măsuri
lor propuse și aprobate de 
adunarea generală. Noului 
organ de partid ales îi re
vine îndatorirea de a ține 
cont dc lipsurile semnala
te, de a manifesta maî mul
tă exigență in întărirea
disciplinei tehnologice și a 
muncii, pentru sporirea
rolului politic conducător al 
organizației de bază, pentru 
îmbunătățirea calitativă a 
întregii activități dc inves
tiții a minei Bărbăteni.

V. S. FENEȘANU-

din 
sfîrșitul 

existat
au 
de

pa
ter- 
fa- 

a

Aflăm cu satisfacție 
la conducerea C.L.F. că 
nic sosesc în municipiu cir
ca 400 tone de legume și 
fructe. Vizităm cîteva uni
tăți de desfacere cu amă
nuntul. în piața din Petro
șani, cele trei unități sînt 
bine aprovizionate. în raf
turi sînt expuse roșii, vine
te, struguri, pepeni verzi, 
ardei, gogoșari. Vînzătorii 
își fac datoria. Întîlnim în- 

-să și o anomalie. Cele trei 
chioșcuri se deschid și în
cheie programul la aceeași 
oră. între orele 13,00—15,00 
toate sînt închise. Cumpă
rătorii sînt nevoiți să ape
leze la piața liberă, unde 
prețurile sînt mai mari. II 
întrebăm pe tovarășul Vio
rel Suciu, șeful serviciului 
aprovizionare-desfacere al 
C.L.F. Petroșani: „De ce

nu se asigură o vînzare 
prin rotație, astfel îneît 
permanent să fie deschisă 

puțin una din cele treicel

unități răspuns
prompt: „De mâine așa vorc, 
face". „De ce s-a desfiin
țat cel de-al patrulea ștand 
de vînzare al C.L.F. din 
piață, care funcționa în ur
mă cu citeva luni ?“ „Ne-au 
plecat vânzători. Dar asta 
nu e o scuză. De mîine îl 
vom deschide !“ De la a-

cest dialog promițător de 
„măsuri prompte" a trecut 
mai bine de o săptămână. 
Dar, situația a rămas ace
eași în piață. Nici vorbă să 
se fi schimbat orarul ! Nici 
vorbă să se fi reînființat 
cel de-al 
vînzare ! 
cartierul 
continuă
seara. Aici vînzarea decurge 
normal, marfa nu e ținută 
mult timp. La orele prîn- 
zului, vînzătorii unităților 
C.L.F. din cadrul comple
xului de servire „Parângul" 
și cei de lingă cinemato
graful „Unirea" dau dova
dă de inițiativă și operati
vitate, oferă marfă chiar și 
la tonete instalate în afara 
unităților...

La unitatea nr. 17 din 
piața orașului Vulcan, toc
mai sosise un autocamion 
încărcat cu varză : „E mar
fă destulă" — ne declară 
jovial Nicolae Burtescu, șe
ful unității. în ciuda aces
tei afirmații, la vînzare lip
seau roșiile, vinetele și go- 
goșarii. Alături, „la concu
rență" vînzătorii particulari 
ofereau și aceste produse, 
la prețuri aproape duble.

în piața din Lupeni din 
unitățile C.L.F. lipseau ro
șiile, ardeii, gogoșarii, vi
netele, strugurii, merele. 
...Se vindeau doar ...castra
veți de seră, cartofi și var-

ză. „Au venit astăzi de di
mineață gogoșari, dar s-au 
vândut" — încercau să se 
scuze vînzătorii de aici. în
tre timp, la vînzătorii parti
culari de alături, se găsesc 
toate produsele de sezon, 
dar la prețuri „piperate'^ 
Cu cîteva mici excepții, 
vînzătorii de la unitățile 
C.L.F. vizitate nu purtau e- 
cusoane, iar halatele erau 
de o curățenie îndoielnică.

Acestea au fost doar cîte
va din constatările de Pe 
teren. Unităților C.L.F. tre
buie să li se dea atenția 
cuvenită din partea servi
ciului aprovizionare-desfa- 
cere al C.L.F„ in reparti
zarea fondului de marfă. 
Dar și responsabilii unități
lor vizate trebuie să dea 
dovadă de inițiativă în a- 
sigurarea și desfacerea o- 
perativă a fondului de 
marfă.

Am informat conducerea 
C.L.F. Petroșani despre 
constatările noastre și am 
primit asigurări că va fi a- 
cordată o mai mare atenție 
vînzării operative a produ
selor de sezon și aprovizio
nării ritmice a tuturor uni
tăților de desfacere. Condu
cerea C.L.F. Petroșani tre
buie să înțeleagă, că numai 
cu „măsuri stabilite" nu se 
pot umple cămările oame
nilor !

V. STRAUȚ

Laboranta Ana 
de la Fabrica de lapte 
Petroșani, execută un 
control microbiologic al 
unui lot de produse. 
Foto: Șt. NEMECSEK j

Redacția vă invită ia fata locului
mulat de la începutul anu
lui, atit la nivel de sec
tor, cît și la nivel de mină. 
Un calcul făcut arată că 
zilnic, în cadrul sectorului, 
au lipsit în medie 43 de 
oameni. De fapt, situația 
absențelor nu este cu ni
mic mai bună nici la nive
lul întreprinderii. • Consi
derăm că nu mai este ca
zul să mai amintim cită 
producție sC extrăgea prin 
reducerea acestor absențe.

Aceasta fiind situația, se 
ridică o întrebare firească:‘ 
COMPLEXELE MECANI
ZATE DE LA MINA URI- 
CANI NU POT PRODUCE 
MAI MULT ?

Vom încerca în numerele 
viitoare ale ziarului, cu 
sprijinul specialiștilor de 
la întreprinderea minieră 
Uricani și de la celelalte 
întreprinderi miniere din 
bazin, care folosesc com
plexe mecanizate de acest 
tip, cu ajutorul specialiști
lor din cadrul combinatului, 
I.U.M.P. și I.R.I.U.M.P,, să 
răspundem la aceste între
bări,' sprijinind prin păre
rile și soluțiile propuse de
pășirea unor momente de 
'dificultate la mina Uricani.

(Urinare din pag. 1)

unui număr mai mic 
posturi 
răspuns, 
Mihăilă, 
III, ne

prestate ? 
inginerul 
șeful

de
Drept 
Doru 

sectorului
spunea : „Nereali- 

zările de pînă acum se da- 
torese condițiilor tectoni
ce, neadapt^ii utilajului la 
condițiile' de zăcămînt, lip
sei, pieselor de schimb, pre
cum și faptului că tehnolo
gia de tăiere nu a fost de 
la început 
trivită".

La această 
ferventa cu 
bări:

cea mai po-

justificare in- 
cîteva între- 

condițiile tectonice 
. nu s-au cunoscut de cînd 
se pregătea abatajul pentru 
introducerea complexului ? 
Nu se cunoșteau condițiile 
oferite de zăcămînt, atunci 
cînd s-a făcut contractarea 
utilajului sau repartizarea 
lui la această întreprinde
re ? Dacă după mai puțin 
de 8 luni de funcționare 
piesele de schimb au deve
nit o problemă care să ți
nă în loc utilajul, atunci 
cum a fost acesta exploatat 
și întreținut?

încercăm să aflăm dacă 
mai sînt și alte cauze. Ve
rificăm la dispeceratul mi-

nei avariile care s-au pro
dus în abatajul mecanizat 
de la sectorul HI, în a- 
ceastă lună : în ziua de 1 
septembrie, ora 7, s-au rupt 
prez6anele de la combină, 
în registrul de avarii însă 
nu este trecută nici - ziua, 
nici ora remedierii defecți
unii-; în 6 septembrie, în
tre orele 21 și 0 este ruptă 
conducta de ulei ce ali
mentează sistemul de ridi
care a brațului combinei 
și._ Și defecțiunile curg 
una după alta și în zilele 
următoare, dintre care a- 
mintim zilele de 8, 10, 12, 
1-3, 18, 20 septembrie a.c. 
Au fost zile cînd s-au în
registrat cîte două defecți
uni. Să fie oare vorba de 
lipsă de experiență ?

încă un aspect negativ, 
care trebuie amintit și ca
re, credem, a contribuit în- 
tr-o mare măsură la aceste 
nerealizări — absențele, 
cele 728 de absențe de di
ferite categorii (nemotivate, 
învoiri, foi de boală) înre
gistrate la nivel de sector 
numai în luna septembrie. 
Aceasta fără să măi amin
tim pe cele care s-au acu-

O etapa calitativ noua 
în învâțâmîntul superior

(brmars din ©ag U

de o parte, și dezvoltarea 
economiei, științei cul
turii, pe de altă parte, e- 
xistă o strînsă legătură. 
Modul în care școala supe
rioară Iși pregătește stu
denții, își organizează cu
noștințele și ia măsuri 
pentru folosirea informați
ei la rezolvarea unor pro
bleme în folosul 
ții, al oamenilor, 
zintă elemente pe 
cărora se stabilește 
și locul 
contemporană.

■ Sarcinile mari pe
le pun în fața învățămîn- 
tului superior hotărârile 
Congresului al Xf-lea și 
documentele Congresului 
al XII-lea se referă nu nu
mai la dezvoltarea sa ca
litativă. De aceea, pentru 
ca învățământul superior 
să corespundă sarcinilor 
actuale și de perspectivă 
ale economiei și culturii, 
s-a acordat și se acordă în 
continuare o atenție deo
sebită îmbunătățirii con
tinue a conținutului . său, 

" corespunzător progreselor
înregistrate de știința 
tehnica mondială.

O expresie a grijii deo
sebite a partidului și sta
tului pentru pregătirea ti
nerelor generații, pentru 
formarea omului nou, o 

. constituie. Legea educației 
și învățământului, prin 
care se statuează că, 
în sistemul învățămîntului 
din țara noastră, școlii su
perioare îi revine rolul de 
a pregăti specialiști cu î- 
naltă calificare pentru toa
te domeniile de' activitate, 
cu un profil larg, de a a- 
sigura însușirea de către 
toți studenții a celor mai 
noi realizări în domeniile

socieță- 
repre- 
baza 
rolul 

ei în societatea

cave

Și

științei, tehnicii și teh
nologiei, ale culturii și cu
noașterii umane, a con
cepției materialist-dialecti- 
ce și istorice despre lu
me și viață, a ideologiei și 
politicii partidului.

Ralul important al în- 
vățămintului superior mi
nier în făurirea societății 
socialiste multilateral dez
voltate constă, în primul 
rînd, în concepția integră
rii acestuia cu cercetarea 
și producția. Ideea unită
ții dintre învățământ, cer
cetare și producție consti
tuie o, forță motrice a pro
gresului și civilizației. 
Prin aplicarea fermă a 
principiului integrării învă
țământului cu cercetarea și 
producția i se asigură școlii 
capacitatea de a forma ca
drele calificate necesare 
producției și altor domenii _ 
de activitate socială, ca și a 
realizarea unei înalte efici- 
ențe în întregul proces in- 
structiv-edu&tiv. în legă
tură cu aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia: 
„întreaga concepție de or
ganizare a școlii urmărește 
o integrare strânsă a învă- 
țămintului cu cercetarea și 
producția, crearea condiți
ilor ca absolvenții, pe dife
rite trepte ale învâțâmîn- 
tuloi, să se poată integra 
intr-o perioadă cit mai scur
tă in producție, să-și 
aduce contribuția 
voltarea generală 
lății noastre".

Strinsa legătură
pătrunderea dintre învăță
mînt, producție și cerceta
rea științifică sporește va
lențele formative ale învă
țământului superior minier 
din Petroșani și aduce în 
prim-plan problemele de 
ordin calitativ, care privesc 
eficiența economică și so
cială a școlii superioare. ,

la 
a

Și

poată 
dez- 

socie-

între-

Unitatea de măcelărie 
•. 101 din Petroșani 

va fi mutată în spațiul 
comercial al magazinu-

I

I
lui nr. 3, din preajma 
spitalului vechi. (LV.)

★
în această frumoasă 

și bogată toamnă, con
semnăm a 300-a căsă
torie în Petroșani^ adre
săm fericitelor perechi, 
tradiționala urare, casă 
de, piatră ! (AL Cor.) B



VINERI, 21 SEPTEMBRIE 1979 Steagul roșu 3

Sport • Sport » Sport » rt * Sport

Fotba!, divizia A : Jiul — U. Cluj’NaoocaJ-O CO-O)

Victorie, dar cu mari emoții
Mica, dar omogena gale

rie clujană s-a ridicat cu 
cîteva clase deasupra amor
fei mase de spectatori ai 
gazdelor, motiv pentru care 
studenții au evoluat ca în 
gazon propriu. Jiul a ata
cat cu toate forțele, a avut 
în Varga cel mai bun om 
din teren. Precis în inter
cepții, cu o impresionantă 
capacitate de travaliu, mij
locașul nostru a pus în 
cursă mai ales pe Mușat, 

~ centrări au fost destule la 
poarta lui Moldovan, dar 
numărul ratărilor a depă
șit orice așteptare. Soluția 
tactică a fost bine aleasă, 
mijlocașii Jiului au „sufo
cat” defensiva studențeas
că, miza Pe atac, declan
șată de complexul scurge
rii timpului, a creat totuși 
anumite sincope. Ciupitu 
a „uitat" uneori să revină 
la marcaj, Stoichiță (deși 
ambii au jucat cu ambiție), 
în dorința de a contribui 
la toate acțiunile a atras 
împotrivă mereu cîte doi 
adversari, care au -înghe
țat” fazele prin faulturi. 
In prima repriză. Varga 
a șutat în butul drept (min. 
6), Ciocan a respins cu ca
pul balonul de pe linia 
porții (min. 27). Moldovan a 
reușit un blocaj temerar la

lui Lixandru 
general atacul

a ilus- 
suporte- 
carență 
Atunci 

cu 
Stoichiță

tul dramatic a aparținut 
studenților ; împovărați de 
situația din clasament, dar 
și cu resursele fizice e- 
puizate, apărătorii gazde
lor fac cu greu față incursi
unilor lui Cîmpeanu II și 
Batacliu. Cavai are emoții 
la loviturile directe, din 
fața careului mare, șutu
rile clujenilor au fost însă 
deviate de zid. Fluierul fi
nal a găsit 21 de jucători 
masați în careul nostru, 
Jiul a scăpat însă cu fața 
curată. De la învingători 
au impresionat: Varga, Bă- 
din, Rusu, Petre Grigore 
și Stoichiță, din formația

picioarele 
(28) etc., în 
Jiului a acuzat lipsa omu
lui de gol, a jucătorului 
care să-și asume răspun
derea șutului (și nu o oa
recare atingere a balonu
lui) din orice poziție.

Repriza secundă 
trat, spre regretul 
rilor, această 
chiar din min. 47.
Ciocan a atins balonul 
mîna în careu, 
a executat slab lovitura de 
pedeapsă, apărătorul bu
turilor clujene a respins 
balonul pînă la Lixandru, 
care â înscris din apropi- ______ t ,
ere. Au urmat multe șarje—adversă s-au detașat Mol- 
ale gazdelor, cea mai cla
ră fiind în min. 69, cînd șu
tul lui Sălăgean, singur cu 
Moldovan (în urma unei 
pase de la Lixandru) a fost 
respins, cu piciorul, în 
corner. Pe aripa dreaptă au 
ajuns în careul oaspeților 
multe baloane, Varga, Să
lăgean, Mușat s-au invitat 
reciproc la finalizare (72, 
73), Ciupitu a șutat peste 
transversală (75), nici un n- 
tacant al gazdelor n-a fost 
în stare să introducă ba
lonul în plasă, deși cen
trarea lui Bucurescu 
depășise întreaga apărare 
adversă. Finalul, de-a drcp-

dovan, Batacliu și Mânu.
Evoluția Jiului în partida 

de duminică a marcat 
vizibil salt valoric" în 
mogenizarea echipei, 
mîn însă de asigurat

un 
o- 

ră-
le-

gâturile întercompartimen- 
tale. Apărarea, sigură în 
actuala formulă, acționea
ză izolat, mai ales în faze
le de contraatac ale ad
versarilor, cînd mijlocașii 
își permit momente de res- 
piro, iar atacanții nu știu 
lecția presingului sau mai 
bine zis comoditatea Ie a- 
fectează aportul în sluj
ba jocului colectiv. De a- 
semenea, linia ofensivă, 
deși incisivă pe aripi, nu 
dă dovadă de decizie în 
momentele de șoc, repetăm, 
omul de gol se lasă aștep
tat. Asupra acestui com
partiment trebuie să insis
te antrenorii, fiindcă, du
pă opt etape, cu doar trei 
goluri marcate, dintre care 
doar unul de un înaintaș 
-de meserie”, este greu de 

f -trăit” în prima divizie.
Ion VULPE

DIVIZIA A

(79)

REZULTATE TEHNICE: 
Politehnica Timișoara — 
Viitorul Scornicești 4—0, 
Jiul Petroșani — „U“ ' 
Cluj-Napoca 1—0, Steaua 
— F.C. Baia Mare 3—1, 
C.S. Tirgoviște — S.C. 
Bacău 1—1, Universita
tea Craiova — Dinamo

1—0, F.C.M. Galați — 
A.S.A. Tg. Mureș 2—0, 
F.C. Argeș — Olimpia 
Sațiu Mare 1-—1, Chimia 
Rm. Vîlcea — Politehni
ca Iași 2—0, Gloria Buzău 
— Sportul studențesc

Divizia C, seria a Vll-a

Iancr-Leca, un cuplu 
ofensiv de 7 goluri

MINERUL LUPENI — 
GLORIA STREHAIA 8—1 
(5-9). Minerii au întîlnit, 
pe teren propriu, o forma
ție venită doar să 
stăvilească un scor flu
viu, dar, cu tande
mul ofensiv Leca — Ian- 
cu, refăcut, gazdele au a- 
vut o zi de excepție. Sco
rul a fost deschis încă din 
min. 3, cînd Leca a reluat 
în plasă centrarea lui Bă- 
losu de pe aripa dreaptă. 
Au urmat alte două reuși
te ale aceluiaș jucător (min. 
6, din 11 m și min. 12, din 
pasa lui Iancu). Pentru cei 
doi înaintași centrali — lu
cru remarcabil — a „tras“ 
întreaga echipă, s-au creat 
astfel situații de superiori
tate numerică în careul lui 
Șurlan. A venit apoi rîndul 
lui Iancu să fie - omul de 
gol, „expulzatul" Jiului a 
ridicat scorul în min. 25 
și 38, datorită bunei conlu
crări cu Dosan, dar, între 
timp, ambii jucători „sem
naseră" barele (28 și 29)

nenorocosului Șurlan. In 
prima repriză oaspeții au 
avut o singură ocazie, pe 
care Popescu a ratat-o (39).

După pauză, minerii „per
forează" din nou, blazonul 
...Gloriei, în min. 51, Voicu 
reia, dintr-o bucată, cen
trarea lui Bălosu. Pe fon
dul dominării gazdelor, la 
o lovitură în careul lui Ho
man, Volintiru, unul din 
veteranii mehedințenilor, 
reduce din handicap (62), 
dar Iancu și Leca dovedind 
că, deocamdată, alcă
tuiesc un bun tan
dem ofensiv, mai înscriu 
în min. 70 (centrare Leca) 
și 71 (cel mai frumos gol 
al partidei : pasă cu capul 
— Iancu, execuție asemă
nătoare — Burdangiu, șut 
sec — Leca). Pînă spre fi
nal, învingătorii au mai 
ratat cîteva ocazii dintre 
care cea a Iui Burdangiu 
(singur cu portarul) a fost 
rarisimă...

Andrei APOSTOL

Ratările se răzbună

degeaba Ia poarta hli Moldovan 
Foto : I. LICIU

0—1.
CLASAMENTUL

1. Steaua 8 5 2 1 18— 7 12
2. Universitatea Craiova 8 5 2 1 13— 7 12
3. F.C. Baia Mare 8 5 0 3 16—11 10
4. C.S. Tirgoviște 8 3 3 6 11—7 10
5. „U“ Cluj-Napoca 8 5 0 3 9— 7 10
6. S.C. Bacău 8 4 2 2 8— 7 10
7. Dinamo 8 3 3 2 11— 5 9
8. Politehnica Timișoara 8 4 0 4 17—13 8

-9. Politehnica Iași 8 4 0 -i 4 9—9 8
19. F.C. Argeș 8 3 2 3 10—12 8
11. Sportul studențesc 8 3 1 4 6— 6 7
12. Chimia Rm. Vîlcea 8 3 1 4 6— 8 7
13. Viitorul Scornicești 8 3 1 4 12—15 . 7
14—15. A.S.A. Tg. Mureș 8 3 1 4 10—13 7
14—15. F.C.M. Galați 8 3 1 4 10—13 7
16. JIUL PETROȘANI _ 8 3 1 4 3— 8 7
17. Gloria Buzău 8 2 0 6 5—12 4
18. Olimpia Satu Mare 8 0 2 6 4—18 2

ETAPA VIITOARE : cău, Sportul studențesc
F.C. Baia Mare — Gloria — Steaua, A.S.A. Tg.

. Buzău, Dinamo — Poli
tehnica Timișoara, JIUL 
PETROȘANI’ — F.C.M. 
GALAȚI, Viitorul Scorni
cești — F.C. Argeș, Olim
pia Satu Mare — S.C. Ba-

Mureș — Universitatea 
Craiova, „U" Cluj-Napoca 
— Chimia Rm. Vîlcea, 
C.S. Tirgoviște — Poli
tehnica Iași.

știința petroșani — 
VULTURII TEXTILA LU
GOJ 1—3 (0—3). Ti
nerii fotbaliști ai Științei 
primiseră în numai 38 de 
minute 3 goluri care puteau 
fi evitate dacă nu se gre
șea atît de copilărește în 
apărare și dacă exista mai 
multă preocupare pentru 
joc și mai puține apostro
fări la adresa colegilor de 
echipă și ...a arbitrilor. Este 
drept, au greșit în cîteva 
rînduri și arbitrii cu deci
ziile lor în neconcordanță 
cu realitatea, dar asta nu 
însemna ca Bogheanu, Han- 
ganu, Vei cotă, Vulpescu și 
alții să-și dea drumul ner
vilor, fapt ce și-a pus am
prenta și în evoluția lor în 
teren pînă la încheierea 
meciului. O dovadă în plus 
o constituie și faza din 
min. 90 cînd Ghițan a exe
cutat lovitura de la 11 me
tri pe lingă poartă.

De partea cealaltă, echi
pa textiliștilor din Lugoj 
antrenată de fostul fotba
list al Științei, Grizea, și-a 
văzut de joc. S-a apărat, 
organizat și a contraatacat, 
cînd s-a ivit ocazia, destul 
de periculos. în min. 14, 
extrema dreaptă Imișanu, a 
trecut cu multă ușurință de 
apărătorii Științei și a ex
pediat balonul în plasă 
peste portarul Bogheanu ca
re ieșise în întimpinare. 
Peste alte 10 minute a fost 
rîndul lui_Foale să înscrie 
din apropiere, iar cel de-al 
treilea gol al oaspeților, 
(min. 38) a purtat „semnă
tura” lui Velciov. In minu
tul 46 lugojenii au fost la 
un pas de ...4—0 cînd no- 
uarul Frîncu a trecut în 
slalom printre fundașii cen
trali și de la numai cîțiva 
metri a șutat în brațele por
tarului Bogheanu?*

Unicul gol al formației 
antrenate de prof. Gheorghe 
Irimie a fost înscris în

Concluzii în finala competiției
în fața trofeului mineri

lor din Valea Jiului, care 
cinstea cei 60 de ani de 
tenis pe aceste melea
guri, în proba de simplu, 
s-au aflat polonezul Dry- 
malski, care a aruncat în 
luptă îndemînarea sa teh
nică și experiența îndelun
gată, de cealaltă parte a 
fileului dinamovistul bucu- 
reștean Jean Bîrcu, spec
taculos integrat în elita 
sportului alb românesc. Se 
părea că ambiția dinamo- 
vistului va răsturna prono
sticurile, loviturile sale pu
ternice puteau „măcina" 
rezistența adversarului. N-a 
fost însă așa, tînărul bucu- 
reștean n-a găsit antidotul 
jocului lui Drymalski, a 
venit rareori la fileu și a- 
tunci a fost „pasat" ; în 
plus nu și-a valorificat ser
viciul mai puternic. A mai 
fost o „tușă" discutabilă în 
ghemul patru al setului se
cond, acordată de arbitrul 
Ion Velica adversarului 
său, care a rezistat mai 
bine tensiunii jocului. Deși 
Bîrcu a egalat la 5—5, a 
preluat chiar conducerea, 
Drymalski și-a cîștigat însă 
serviciul. Ajungîndu-se la 
tie-break, Bîrcu nu s-a con
centrat îndeajuns și astfel 
a pierdut 6—2, 7—6. Cla

samentul probei de simplu: 
1) Drymalski (G.S.K. Po
lonia, Bydgoszcz), 2) Bîrcu 
(Dinamo), 3) Nemeș și Al- 
măjan (ambii de la Jiul).

Programată cam tîrziu, 
întîlnirea de dublu dintre 
perechile Drymalski, Wis
niewski și Almăjan (Jiul),

aceste condiții, fără a-și a- 
păra șansele pînă la capăt, 
perechii din Bydgoszcz.

Dincolo de desfășurarea 
competiției, de partidele 
mai mult sau mai puțin 
spectaculoase, ce ne-a de
monstrat actuala ediție a 
„Cupei Minerul" ? Jiul are

Tenis de cîmp, „Cupa Minerul"

Popovici (Steaua) a avut un 
prim set ■ în care oaspeții 
polonezi au sancționat gre
șeli elementare, neînțele-- 
ri la fileu ; Almăjan 
s-a încălzit mai greu, iar 
bucureșteanul s-a arătat de
pășit de miza finalei. In se
tul următor, cînd Drymal
ski se resimțea din cauza 
unei accidentări, românii 
s-au detașat la 3—0, replica 
adversarilor n-a adus reu
șite prea multe, Almăjan și 
Popovici au încheiat victo
rioși setul : 6—3. A urmat 
apoi o decizie stranie și cu 
consecințe amare pentru 
Almăjan. Coechipierul său, 
pretextînd participarea la 
un turneu internațional în 
Polonia (putea să ajungă și 
mai tîrziu în București) a 
abandonat întîlnirea, titlul 
de cîștigătoare revenind, în

doar trei jucători buni — 
Almăjan, Nemeș și Manea 
(se impune însă mai multă 
seriozitate din partea ulti
mului), lotul s-a „subțiat" 
prin plecarea fraților Ciun
tea și acum a lui Dumitres
cu. Juniori nu există, deși 
pepiniera pentru o formație 
vicecampioană și medali
ată cu bronz la naționale, 
este condiția primordială 
a menținerii în primul 
eșalon. Iată de ce so
licităm din partea fac
torilor cu responsabili
tăți la nivel local și ju
dețean, să întreprindă din 
timp măsuri. în vederea a- 
sigurării bazei materiale și 
a pepinierei de talente, 
pentru ca Jiul să rămînă o 
formație fanion în tenisul 
.românesc.

Sever NOIAN

Drymalski, cîștigătorui 
probei de simplu a edi
ției a Il-a a „Cupei 
Minerul".

Un nume care se im
pune printre „rachetele" 
românești — Jan Bîrcu.

Bebe Almăjan și Dan Nemeș, protagoniști ai în
trecerilor, au adus gazdelor medalii de argint și 
bronz, dar nu și satisfacția de cîstigătorî ai vreunei 
probe. Foto : Ștefan NEMECSEK

min. 63 de către Gorcea 
care a fructificat o centra
re venită de la Gulea. Și 
astfel a luat sfîrșit o parti
dă pe care tinerii fotbaliști 
de la Știința au pierdut-o 
numai din vina lor.

C. MATEESCU

Breviar
• BASCHET. „U“ Cluj- 

Napoca II — Știinta-Jiul 
60—50 (28-23).

• HANDBAL. Campio
natul județean de seniori : 
Jiul Petrila — Metalul Hu
nedoara 16—18.

• FOTBAL. Campiona
tul național de juniori: 
Jiul — „U“ Cluj-Napoca 
3—2, divizia C : Minerul 
Deva — Minerul Vulcan 
2—0. Campionatul republi
can de juniori: Jiul Petro
șani — Aurul Brad 0—1, 
F.C. Șoimii Sibiu — C.S.Ș. 
Petroșani 1—0. In campio
natul județean echipele din 
Valea Jiului au obținut ur
mătoarele rezultate: 
I.G.C.L. Petroșani — Me
talul Hunedoara 0—3, Mi
nerul Aninoasa — Aurul 
Certej 2—2, Parîngul Lo- 
nca — I.G.C.L. Hunedoara
1—0, Minerul Uricani — 
Preparatorul Petiila 6—0, 
Minerul Paroșeni — t.’.F.R. 
Petroșani 10—3.

Aure] SLĂBÎI
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Dezbaterile sesiunii

Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 24 

— Trimisul Agerpres, Nico
lae Chilie, transmite: In 
plenara Adunării Generale 
a O.N.U. au început luni 
dimineața dezbaterile de 
politică generală ale sesiu
nii. prilej pentru șefii de
legațiilor statelor membre 
de a prezenta pozițiile de 
principiu ale guvernelor 
lor în problemele majore 
care confruntă astăzi ome
nirea. La cuvînt s-au în
scris 146 de șefi de dele
gații — număr record în

istoria sesiunilor O.N.U. 
— între care 10 șefi de 
stat și de guvern, miniș
trii de externe ai majorită
ții țărilor lumii, alți mem
bri ai guvernelor și- pleni
potențiari ai statelor.

Potrivit tradiției care s-a 
încetățenit la O.N.U.. pri
mul orator în cadrul dez
baterilor generale din ple
nară, a fost șeful delegați
ei Braziliei. El a fost ur
mat de șeful delegației a- 
mericane.

Națiunile Unite

Reuniunea miniștrilor 
de finanțe din țările membre 

ale C.E.E

Un raport 
al B.l.R.D.

BRUXELLES 24 (Ager
pres). — „Ca urmare a ten
siunilor survenite în ulti
mele zile pe piețele de 
schimb monetare și dato
rită mișcărilor de devize 
în cadrul „Sistemului mo
netar vest-european (SME)", 
la Bruxelles a avut loc o 
reuniune a miniștrilor de 
finanțe, guvernatorilor băn
cilor centrale ai țărilor 
membre ale CEE, care par
ticipă la acest mecanism 
de schimb, și a Comisiei

pe- 
va 
un. 

do-

încheierea sesiunii Comitetului pregătitor al O.N.U. pentru noua 
strategie internațională a dezvoltării

24
Ni- 

: La 
al 
în

de-a

. NAȚIUNILE UNITE
— Trimisul Agerpres, 
colac Chilie transmite 
sediul din New York 
Națiunilor Unite s-au 
cheiat lucrările celei
treia sesiune a Comitetului 
pregătitor al O.N.U. pen
tru noua strategie interna.

. țiohală a dezvoltării îrj cel 
'de-al treilea deceniu al 
O.N.U. pentru dezvoltare 
pe parcursul celor cinci 
zile de lucru, par-ticipanții 
Ia dezbateri au examinat 
problema pregătirii pream-

balului — parte componen
tă a strategiei, a cărui im
portanță rezidă în faptul 
că el este menit să încor
poreze principiile funda
mentale și principalele căi 
de acțiune pentru asigu
rarea îndeplinirii cu suc
ces a prevederilor strate
giei viitorului deceniu al 
dezvoltării. Dintre nume
roasele idei și propuneri a- 
vansate au reținut atenția 
cele privind necesitatea ca 
strategia să se înscrie în 
eforturile pentru edifica-

rea noij ordini economice 
mondiale ca ea să contri
buie la progresul econo
mic și social al tuturor sta
telor, în primul rînd al ce
lor în curs de dezvoltare 
și la reducerea decalajelor 
ce separă aceste state de 
națiunile industrializate ale 
lumii.

devaloriza- 
la sută a 
în raport 
ale siste-

CEE. In comunicatul dat 
publicității în capitala Bel. 
gie; se relevă că miniștrii 
și guvernatorii au convenit 
asupra necesității de a se 
proceda la „ajustări teh
nice".

Prin măsurile adoptate 
practic s-a produs reeva
luarea cu 2 la sută a măr
cii vest-germane în interi
orul SME și o 
re oficială de 3 
coroanei daneze 
cu alte monede
inului. Coroana daneză es
te devalorizată practic cu 
5 la sută în raport cu mar
că vest-germanȘ.'

Această modificare de 
parități în interiorul SME 
este prima intervenită du
pă crearea sa, în luna mar
tie a acestui an. Ea a deve
nit necesară, după cum ă 
explicat Rene Monory, mi
nistrul francez al econo
miei, ca urmare a „tensiu
nilor persistente asupra 
dolarului" pe piețele de 
schimb.

WASHINGTON 24 (A-
gerpres). — La Washington 
a fost dat publicității ra
portul anual al Băncii In
ternaționale centru Recons
trucție și Dezvoltare, care 
relevă că balanța de plăți 
a țărilor în curs de dezvol
tare neproducătoare de 
trol, în număr de 96, 
înregistra în acest an 
deficit de 42 miliarde
lari, față de 32 miliarde în 
197Ș ȘÎ 21 miliarde în 1977. 
Aceste cifre, apreciază spe
cialiștii BIRD, nu lasă de
loc speranțe în ce priveș
te posibilitățile acestor țări 
de a reduce decalajul față 
de statele industrializate.

Raportul BIRD, arată, pe 
de altă parte, că datoria 
externă publică a acestor 
96 de țări a crescut de la 
51 miliarde dolari în 1978 , 
la 253 miliarde’în acest an, 
menționîndu-se că rata de 
creștere economică, care a 
fost, în .1978, în medie 
5.2 la sută, față de
la sută pentru țările indus
trializate, nu a permis stă
vilirea acestei tendințe.
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FILME
I PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie : Magnolia din 

nou înflorește; Repu
blica: Fetițo, vrei să 
joci în film ? Unirea 4 
Ultima frontieră a mar
ții.

PETRILA : Hercule
cucerește Atlantida.

I LONEA : Chirurgii. 
ANINOASA:

rea pierdută a 
noi Blum.

V ULCAN : 
sălbatice. '

LUPENI — Cultural: 
Adio picola mia ; Mun
citoresc : Stepa.

URJCANI : Falanste
rul, seriile I-Il.

Ono.r-
Cateci-

Lebede

I
I
I
I
I
I
I
I
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Sugerări în perspectiva reuniunii de la 
Madrid a țărilor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in Europa

PARIS 24 (Agerpres). Gu
vernul Elveției a sugerat or
ganizarea unei întilniri pre- 

‘gătitoare a reuniunii de la 
Madrid a țărilor partici
pante la Conferința pen
tru securitate și cooperare 
în Europa, a anunțat, la 
o conferință de presă des-.

fășurată la Paris, ministrul 
de externe elvețian, Pier
re Aubert. El a precizat că 
o asemenea întîlnire ar 
trebui să aibă ca obiectiv 
simplificarea dezbaterilor 
de la Madrid și stabilirea 
unor priorități între subi
ectele 'ce vor fi discutate.

Luptă aeriană în
BEIRUT 24 (Agerpres). 

— Luni după-amiază, la 
sud-est de Beirut, deasu
pra colinelor care mărgi
nesc aeroRgrtul internațio
nal al capitalei libaneze, a 
avut loc o* luptă aeriană 
între avioane- israeliene și 
siriene — a anunțat pos- 
tuj. de radio Beirut, reluat

apropierea Beirutului
de agențiile internaționale 
de presă.

Surse palestiniene, ci
tate de agenția U.P.I., sub
liniază că lupta aeriană, 
care a durat 20 de minute, 
a fost precedată de survo
larea de către avioane mi
litare israeliene a tabere
lor de refugiați palestini
eni de la Beirut, Tripoli, 
Sidon, Tyr.

PREȘEDINTELE EGIP
TULUI, Anwar El Sadat, 
l-a primit pe Douglas Ben
net, director general al A- 
genției Internaționale pen
tru Dezvoltare din Statele 
Unite, în cursul întreve
derii fiind abordate pro- RII_ MEDIULUI 
bleme privind relațiile eco
nomice dintre cele două 
țări.

POZIȚIA NOASTRĂ ÎN 
PROBLEMA CIPRIOTA es
te absolut limpede : dorim 
să vedem Ciprul un stat pe 
deplin independent și li
ber, în care tuturor cetățe
nilor să vle fie asigurate 
drepturi și libertăți egaler 
a declarat, la Nicosia pre
ședintele Spyros Kypria- 
nou.

LA LISABONA S-A A- 
NUNȚAT oficial că alege
rile generale pentru desem
narea membrilor noului 
Parlament al Portugaliei se 
vor desfășura la 2 decem
brie. Se precizează, de a- 
semenea, că, la 16 decem
brie, cele șapte milioane de 
persoane cu drept de vot 
vor fi chemate din nou în 
fața urnelor pentru a de
semna pe membrii organe
lor administrative locale.

Pe JCl/W.
ÎN VEDEREA PROTEJA-

l ÎNCON
JURĂTOR și a frumuseți
lor naturale, insulele din 
arhipelagul Kornati, situate 
în zona litoralului iugoslav 
al Adriaticii, vor fi trans
formate într-un 
parc natural. în 
sînt aproape 340 
și insulițe unde 
menajate, de., asemenea, și' . 
facilități turistice, care în
să nu,vor afecta caracterul 
de rezervație a acestor 
locuri.

O NOUA ORGANIZA
ȚIE ANTIAPARTHEID, „A- 
sociația civică din Soweto 
(S.C.Â.)", a luat ființă du
minică la Soweto, pentru 
a lupta împotriva manifes
tărilor de discriminare ra
sială.

ADMINISTRAȚIA NAȚI
ONALA PENTRU ASTRO- 
NAUTIC’A și cercetarea 
spațiului cosmic din Sta
tele Unite (N.A.S.A.) a re
găsit un satelit japonez,

adevărat 
arhipelag 
de insule 
pot fi a-

„rătăcit" în spațiu de pes
te.șapte luni. El a fost lan- 
sat din Japonia la 6 febru
arie 1979 dar a ieșit de pe 
orbita prevăzută, în urma 
unei defecțiuni tehnice.

SFÎRȘITUL SAPTAMl- 
NII trecute a marcat în 
Elveția apariția primelor 
semne ale iernii, fiind în
registrate ninsori la altitu
dinea de peste 1400 de me
tri. Căderile abundente de 
zăpadă au provocat bloca
rea unor trecători, șosele și 
căi ferate, în special în re
giunile "din sud-est ale 
țării.

Viscolele au deteriorat, 
de asemenea, peste 150 de 

' linii de înaltă tensiune. 
Pagubele materiale sînt e- 
valuate la cîteva sute de 
mii de franci.
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9,00 Manualul școlar de 
literatură și lectu
ra obligatorie în 
structura procesu
lui de educație și 
învățămînt. 
Muzică populară. 
Film serial: Dal
las. Episodul 4. 
Telex, 
închiderea 
gramului. 
Telex. 
Copiii învață 
iubească munca. 
Almanah pionie
resc.
Din țările 
liste.
Itinerare turistice. 
Sport.
Revista social-po- 
litică TV.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
In întîmpinarea 
Congresului al 
XlI-lea al P.C.R. 
Transmisiune de 
la Fabrica de ma- 
șini-unelte și a- 
gregate București. 

19 35 Căsuța poștală TV.- 
20,00 Seară de teatru : 

„Curajul" de T. 
Bărbuceanu. Pre
mieră pe țară. 

21,05 Meridianele cînte. 
cului.
Telejurnal, 
închiderea 
gramului.

9,30
10,00

16,30

16.50

17,20
17,40
18,25

18,50
19,00
19,20

21,35
22,00
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organizează, în data de 26 septembrie 1979, 

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI :

I*
I
i

Libertatea protejată cu sir mă ghimpată I

*

1 w I 
I
I* I •» I *» I 
i % I vI
> •1
* ■I

Sfidînd opinia publică 
internațională, regimul 
rasist de ia Pretoria a 
proclamat cu cinism, la 
13 septembrie, 
dența" unui nou 
tan — Venda, 
locuit de un trib 
lași nume. Farsa 
lui rasist a fost 
do 101 salve de artilerie, 
de „serbări" și „marșuri 
de fanfară".

în perioada premergă
toare proclamării 
sei independențe, 
nul polițienesc de 
toria s-a asigurat 
chidă în această rezerva
ție a populației de cu
loare trei noi centre de 
poliție și o închisoare; ca
re au costat regimul sud- 
african doar o jumătate 
de milion de ranzi. Pe 
teritoriul viitorului „stat 

• independent", Republica 
Sud-Africană are în con
strucție cîteva puternice 
baze militare, aerodromuri

jndepen- 
bantus- 

teritoriu 
cu ace- 
regimu- 
însoțită

pretin- 
guver- 
la Pre
să des-

i
ale forțelor militare aeri
ene proprii.

Potrivit planurilor re
gimului rasist de la Pre
toria, pe teritoriul R.S.A. 
urmează să fie create ze
ce asemenea „state" — 
bantustane în care popu
lația africană va fi scu-

VW.V.V.VWAW<VAVW,V1V/A,?AW.W.V,

situată în partea de nord- 
est a R.S.A., la granița cu 
Rhodesia și nu dispune de 
resurse naturale însemna
te, fiind total dependent 
dîn punct de vedere eco
nomic de „alba" Republi
că Sud-Africană. Mai, bine 
de jumătate din popu-

de

Nota externă
".■.VrA'.Vr.W.-.'.W.-.W.V.Y/ATAV.Wrr.-r.r.
tită să trăiască în liber- lația de 450 000 de locui
ta tea protejată cu sîrmă tori din acest bantustan 
ghimpată. Aceste rezerva- își caută un loc de mun
ții constituie doar un ne- că în „exterior", în minele 
secat izvor de forță de și întreprinderile sud-a- 
muncă ieftină pentru mo- fricane. Singurul „drept" 

de care se bucură locui
torii pretinsului stat „in
dependent" constă în fap
tul că ei sînt străini în 
propria lor țară, deoarece, 
de la 13 septembrie, nu 
mai sînt considerați cetă
țeni ai R.S.A.

Prin asemenea manevre

nopolurile sud-africa'ne.
Ca și precedentele două 

bantustane — Transkei‘și 
Bophuthatswâna —■, care 
și-au proclamat „inde
pendența" anterior, — ne-, 
fiind recunoscute ca en
tități statale decît de Pre
toria —, Venda se află

politice, condamnate 
opinia publică internațio
nală, rasiștii vizează dez
binarea unității de luptă 
a populației, .majoritare 
din Africa de Sud împo
triva rasismului și apart
heidului. . .

Politică de bantustani
zare în Africa de Sud a 
fost ferm condamnată de 
Organizația Unității Afri
cane și de către Organiza
ția Națiunilor Unite. Pre
ședintele Comitetului spe
cial al O.N.U. împotriva 
apartheidului, Akropode 
Clark, a declarat că „pro
clamarea pretinsei inde
pendențe a teritoriului 
Venda trebuie considera
tă o crimă împotriva po
porului african din 
R.S.A.". Ea nu va fi recu- . 
noscută de, comunitatea 
internațională, așa cum 
nu au fost recunoscute 
nici așa-zișele state inde
pendente Transkei și Bop- 
huthatswana.

Nicolae CREȚU
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— laborant la catedra de electrotehnică
- bibliotecar (cu studii superioare)

De asemenea, încadrează direct sau 
prin transfer fochiști.

Condițiile de retribuire și încadrare 
sînt conform Decretului 188/1977 și Legii 
nr. 12/1971.

Cererile de participare la concurs și 
de încadrare se pot depune zilnic la biroul 
plan — retribuire — personal, unde se pot 
obține și relații suplimentare. Telefon 42793.

Mica publicitate
VÎND Trabant 601. 

rănești nr. 9. (1812)
DOI studenți căutăm 

meră mobilată. Telefon 
42018, între orele 18,00-20,00. 
(1818)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marcus 
Mafia, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(1798)

PIERDUT ștampilă 
„Centrul de achiziții nr. .9 
Lupeni". Se declară nulă. 
(803)

Dă-

ca-

PIERDUT legitimație da 
serviciu pe numele Hdca 
Adeluța, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(805)

PIERDUT legitimație de 
pe numele Măria 
eliberată de I.M.

Se declară nulă.

serviciu
Sandei, 
Petrila.
(1808)

PIERDUT legitimație de — 
serviciu pe numele Spăta- 
ru Vasile, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă. 
(1809)
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