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In noua serie „DIN GINDIREA ECO
NOMICĂ A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 
NICOLAE CEAUȘESCU", a apărut volumul 
CONDUCEREA UNITARĂ A ECONOMIEI
NAȚIONALE.

Ce .trebuie făcut 
la mina Uricani ’ 
pentru ca rezulta
tele mecanizării să 
se ridice la nivelul 
parametrilor proiec
tați ?

vi . __________ ._______ __
te citite-

■— ,IA trecut un deceniu de 
cînd am introdus și pus 
în funcțiune la mina Pa
roșeni primul complex’ me
canizat. De atunci și pînă 
acum am lucrat cu diferi
te tipuri de susțineri me
canizate. în prezent lu- 

ț. cm.. cu același tip 
îe complex mecanizat 
un este cel din abatajul 

.rentai al sectorului 111 al 
minei Uricani pe care 
l-am văzut sîmbătă. Din 
capul Jocului vreau să
spun că, pentru a ajunge 
la randamente superioare 
cu asemenea utilaje, este 
necesară în primul rînd o 
bună întreținere și exploa
tare a acestora. Spun a- 
cest lucru deoarece la U- 
ricani. în ziua Cînd am . 
fost în abataj.după părerea

Minerul specialist TITU TEACENCO, șef de brigadă 
la I.M. Paroșeni, care ne-a însoțit în subteran în ziua 
de 29 septembrie, la abatajul dotat cu complex 

mecanizat, afirmă : 

„ÎNTREȚINEREA SI EXPLOATAREA 
RAȚIONALĂ A COMPLEXELOR 

MECANIZATE IMPLICĂ OAMENI 
TEMEINIC PREGĂTIȚI" 

Consemnăm în continuare opiniile brigadierului Titu Teacenco
mea, întreținerea comple
xului nu era la nivelul ce
rințelor. La secțiile 48, 49, 
50, lipseau șuruburile de 
la juguri, la secțiile 51, 52 
lipseau tălpile de la stîlpii 
din spate. La secțiile 56, 
57 era îndoit axul de la 
împingător. De fapt și la 
celelalte secții lipseau mul
te piese. O parte din sub- 
ansamble, după cum am a- 
flat din discuțiile purtate 
cu minerii sînt scoase a- 
fară la atelier pentru a fi 
reparate și introduse din

^Lăcătușul Attila Kovacs, din cadrul atelierului 
/. al minei Bărbăteni este recunoscut ca un

/îbjrnălic'itor cu înaltă pregătire. Lucrările executate de el

nou în abataj pentru mon
tare, operație care necesi
tă mult timp. La noi nu 
se întîmplă așa ceva. Se 
cunosc-clin timp piesele 
care sînt solicitate mai 
mult și care se uzează mai 
repede și se iau măsuri 
pentru ca acestea să exis
te tot timpul în abataj. Și 
încă ceva, la noi sînt preo
cupări intense pentru a- 
daptarea utilajelor la con
dițiile de zăcămînt. Con
cret. Pentru ca înclinarea 
stratului să nu ne mai fa
că necazuri am luat ur
mătoarea măsură : am su
dat pe tălpile de la stîlpii 
secțiilor niște nervuri, care 
nu permit alunecarea ca
drelor. Acest lucru aș re
comanda să se facă și la 
Uricani. Apoi, cînd facem 
revizia complexului, și de 
regulă o facem zilnic, a-

vem grijă să schimbăm pe 
loc piesele care s-au de
fectat. Consider că ar fi 
bine dacă și Ia Uricani 
s-ar proceda la fel.

Necorelarea diferitelor o- 
perațiuni ce trebuie să se 
execute în abataj este, du
pă cum m-am convins la 
fața locului, o altă cauză 
a deselor defecțiuni. Des
pre ce este vorba ? In za
dar se face reparația unei 
secții sau unui cadru, dacă 
nu se creează posibilitatea 
ca acestea să fie dirijate 
(pășite) chiar și numai 
30-40 cm. Stînd cîte 2-3 zi
le nemișcate, din cauza 
presiunii mari, cadrele sînt 
mult solicitate. In această 
situația ele se deplasează

Consemnare realizată de 
Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

y cnfirmă, întotdeauna, acest lucru.
Foto : Gh. OLTEANU

I Indicatori superiori sarcinilor planificate
; Angajași plenar pentru realizarea sarcinilor de 
: plan, oamenii muncii de la I.R.I.U.M. Petroșani au 
; obținut în luna septembrie a.c. indicatori superiori 
: sarcinilor planificate. Astfel, indicatorul producție 

globală a fost realizat în proporție de 102,4 la sută, 
iar producția netă în proporție de 102,2 la sută. De 
asemenea, indicatorul „mașini și utilaje miniere" a 
fost depășit cu 19,1 la sută. Dintre principalele utila
je care au fost livrate in termen beneficiarilor amin
tim : stilpi hidraulici, instalații hidraulice pentru sus
ținere mecanizată, sisteme de distribuție, agregat cen
tral hidraulic și altele. De remarcat este faptul că a- 
semenea succese s-au obținut realizînd o economie la 
cheltuielile materiale de 20 lei la 1000 lei producție 
marfă.

Succese 
minerești 

la sfirșitul celor 
trei trimestre
• I. M. LUPENI

Hotărîți să-și îndeplineas
că ritmic sarcinile de plan, 
oamenii muncii de la mi
na Lupeni au realizat în 
cele trei trimestre care au 
trecut din acest an sarci
nile la producția de căr
bune în proporție de 103,7 
la sută. în fruntea întrece
rii pentru mai mult cărbu
ne se află minerii din ca
drul sectoarelor IV — cel 
mai mecanizat sector al 
minei, cu un plus de 24 724 
tone cărbune — VI : plus 
18 648, sectorul VII : plus 
7 282, colectivul sectorului 
I : plus 5 131 și sectorul V: 
plus 923 tone de cărbune. 
Demn de remarcat este 
faptul că minerii de aici 
au obținut o reducere a 
cheltuielilor de producție 
pe tona de cărbune de 
17 lei.

• I.M. PETRILA
în perioada care a tre

cut din acest an, minerii 
de la. această întreprinde-, 
re, au realizat sarcinile de 
plan la producția de căr-

Un nou bloc se află in 
construcție la Vulcan.

Foto : O. GHEORGHE

bune în proporție de 102,4 
la sută. Cele mai însemna
te succese le-au obținut 
minerii de la sectorul IV, 
sector mecanizat, care are 
la zi un plus de 22 968 tone 
de cărbune. Realizări de 
prestigiu au înregistrat și 
minerii de la sectoarele III 
și II care au realizat peste 
prevederi 6594 și, respectiv* 
698 tone de cărbune. Pro
ductivitatea nfflncii la ni
velul întreprinderii a fost, 
de asemenea, depășită cu 
11,9 la sută. Succesele mi
nerilor din Petrila au la 
bază o mai bună organi
zare a producției și a mun
cii, precum și folosirea 
judicioasă a timpului de 
lucru în abataje.
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Ci Fotbal
@ O ambiție, numită pepiniera tenisului de 

cîmp
• Lupte — 12 titluri de cn^n'oni județeni
• Baschet, divizia B.

La I.M. Aninoasa Lal.UjyLPetroșani
Se impun preocupări susținute pentru 

creșterea producției de cărbune 
și recuperarea restanțelor

Grăbirea fabricației în serie 
a utilajelor complexe necesare 

mecanizării în subteran
Concluzia desprinsă în 

urma conferinței organiza
ției de partid de la. I. M. 
Aninoasa, a fost aceea că 
activitatea desfășurată s-a 
situat mult sub nivelul aș
teptărilor. Principalul argu- 
gument îl constituie bilan
țul economic negativ, înre
gistrat în perioada analiza
tă: rămîneri în urmă la 
producția de cărbune, in
vestiții și productivitatea 
muncii.

în darea de seamă s-a 
făcut o analiză critică, cu 
mult simț de răspundere a 
cauzelor care au dus la ne- 
realizarea sarcinilor de 
pian. Au existat intr-ade
văr o serie de greutăți o- 
biective, care au frînat în
deplinirea prevederilor, dar, 
.după părerea unor partici
pant la dezbateri, nu a- 
cestea constituie motivele 
de bază. „Adevărate cau

ze ale nerealizărilor — a- 
răta în cuvîntul său ing. 
'Gheorghe Giuelea, directo
rul întreprinderii — tre
buie căutate în domeniul 
organizării muncii, al dis
ciplinei, al .conducerii în
tregii activități de produc
ție". Mina Aninoasa a fă
cut pași însemnați pe calea 
mecanizării lucrărilor mi
niere, dar nu s-au luat cele 
mai - corespunzătoare mă
suri pentru pregătirea for
mațiilor de lucru, astfel în- 
cît acestea să fie în mă
sură să exploateze utilajele 
complexe, să respecte cu. 
strictețe disciplina tehnolo
gică și de muncă. Nume
roasele defecțiuni nu de

pind numai de aproviziona
rea cu piese de schimb, ci 
în primul rînd de modul 
•defectuos de exploatare și 
întreținere ă utilajelor. Toa
te acestea, cît și faptul că, 

WÎLEgiEW
IN ORGANIZAȚIILE 
T DE -PARTID

din totalul 
brigăzilor, 

doar jumăta
te și-au reali
zat sarcinile 
de plan, nu 
ar fi fost po
sibile dacă or
ganizațiile de partid, con
ducerea colectivă âr fi 
muncit bine. Iată cum acti
vitatea politică desfășura
tă nu și-a găsit corespon
dent în realizările econo
mice obținute.

Nu putem spune însă că 
la I.M. Aninoasa întreaga 
activitate a fost nesatisfă
cătoare. S-au obținut în a- 
numite domenii și rezultate 
bune, însă numai acolo un
de organizațiile de partid 
au muncit corespunzător,

Constantin IOVANESCU 
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Lucrările 
conferinței de 
alegeri a con
structorilor de 
utilaje mini
ere din Petro
șani au fost 
orientate cu 

precădere spre găsirea u- 
nor soluții de viitor, meni
te să asigure înfăptuirea 
sarcinilor trasate colectivu
lui de aici, de conducerea 
de partid, personal de că
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, cu prilejul 
vizitei întreprinse în luna 
august a.c. Referindu-se la 
construcția de utilaje mi
niere în Valea Jiului, în 
cuvîntarea la marea adu
nare populară de la Lu
peni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spunea : „Am 
văzut astăzi o serie de u- 
tilaje și mașini noi de înal

tă productivitate ; dar ele 
sînt puține, prototipuri. Es
te necesar ca, în lunile ur
mătoare și în anul viitor, 
utilajele să fie realizate în 
serie spre a putea asigura 
mecanizarea rapidă a lu
crărilor. Trebuie să ne pro
punem să devansăm planul 
de mecanizare pentru a pu
tea, pe această bază, să 
realizăm o devansare a 
planului de cărbune".

în lumina acestor sarcini, 
participanții Ja dezbateri 
— Ion Predoi, Ion Dobre, 
Adalbert Sîtbu, Dorel Vla
dislav, Iosif Pasternac, Ioan 
Rusu, Gheorghe Stan, Ana 
Guia, Ghizcla Iuga, Gheor
ghe Scurt, Ion Hebedean, 
Ștefan Roșu și Isidor Ca
pei — au exprimat ho
tărî rea întregului colectiv 
de a aplica cele inai adec
vate măsuri în vederea va
lorificării potențialului li

man și material de care dis
pune uzina pentru , a reali
za programul de mecan izare 
a mineritului. Fiecare dintre 
vorbitori, a apreciat că sînt 
create toate condițiile în
deplinirii acestei importan
te sarcini trasată de secre
tarul general al partidului.

„Să luptăm din răsputeri 
pentru ca toate -produsele; 
noastre să pătrundă cu 
succes în abatajele minelor 
(hn Valea Jiului" — a fost 
una dintre frazele rostite 
în dezbateri care a consti
tuit un adevărat punct de 
plecare în reliefarea celor 
mai eficiente căi de acțiune 
pentru ca noul organ de 
partid ales, organizațiile de 
partid, din uzină să-și per
fecționeze activitatea, con-'

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Secția metrologie a I.R.I.U.M.P. Se verifică un 
nou Iot de anemometre neutru subteran.

Foto : I. LIC'IU

Preocupări susținute
pentru creșterea 

producției de cărbune
(Urmare din nas» lî

au știut să mobilizeze oa
menii muncii la îndeplini
rea Sarcinilor ce le-au re
venit.

Participanții la dezbateri 
— Ioan Lăban, Simion Mo 
raru, Petru Bîrleanu, Zian 
Hodor, Iustin Busașiu, La- 
zăr Traieu, Petru Muntea- 
nu, Constantin Gheorrria, 
Petru Her, Nicolae Moldo
van, Cristian Ciornei, Du
mitru Iler, Iosif Nagy — 
s-au referit pe larg, în mod 
critic și autocritic, La ne- 
realizările de pînă acum, 
la cauzele acestora, dar 
mai ales la ce trebuie fă
cut de acum încolo pentru 
eliminarea deficiențelor. Un 
accent deosebit se va pu

ne pe intensificarea preocu
părilor pentru o mai bună 
organizare a producției și 
a muncii, întărirea disci
plinei, domenii în care este 
necesar să se acționeze cu 
mai multă perseverență. A- 
ceasta cu atîț mai mult cu 
cit sarcinile de viitor ale 
colectivului sînt deosebit 
de mobilizatoare, iarxposi- 
biJități pentru realizarea 
lor există,. Rămînc deci ca. 
în continuare, noul organ 
ales să ia toate măsurile 
pentru a traduce în fapt 
hotărîrile adunărilor gene
rale, ale conferinței de 
partid, propunerile făcute

de comuniști, privind îm
bunătățirea activității po
litice pe baza căreia să se 
poată îndeplini în bune 
eondițiuni sarcinile econo
mice ale întreprinderii. Co
mitetului de partid îi revi
ne sarcina să-și intensifice 
preocupările, mai mult de- 
cît a făcut-o în perioada 
analizată, pentru întărirea 
rolului conducător al orga
nizațiilor de partid în toa
te domeniile de activitate, 
să exercite? un control per
manent. asupra activității 
conducerilor tehnice ale 
sectoarelor și întreprinde
rii, iar atunci eînd se ivesc 
situații neeorespunzătdare 
să tragă cu exigență spo
rită la răspundere organul 
de conducere colectivă.

Aceasta va permite des
fășurarea unei activități e- 
eonomice corespu nzătoare, 
la un nivel calitativ supe
rior, în scopul îndeplinirii 
ritmice a sarcinilor de pro
ducție de către fiecare sec
tor și brigadă, de către fie
care formație de lucru. Es
te angajamentul pe care 
comuniștii de la mina Ani- 
noas.a și l-au luat în în
tâmpinarea Congresului al 
XI 1-lea al partidului, de a 
da țării cît mai mult căr
bune, contribuind pe aceas
tă cale la dezvoltarea și 
sporirea economiei noastre 
naționale.

Sannis 79
• IERI A ÎNCEPUT 

săptămîna manifestări
lor de propagandă ști- 
ințifico-tehnică, ciclu de 
acțiuni al festivalului 
culturii și educației so

cialiste hunedorene „Sar- 
mis“, ediția a X-a. La 
pasele de cultură și clu
burile din Valea Jiului 
a fost programat simpo

zionul „Spiritul revoluți
onar în activitatea de 
cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și 
de introducere a progre
sului tehnic în perioada 
1981—1990 și direcțiile 
principale pînă în anul 
2000“.

• ASTĂZI SÎNT PRE
VĂZUTE dezbateri care 
vor fi organizate fa în
treprinderile miniere (ora 
14) — „Mecanizarea lu
crărilor în subteran, 
condiție esențială a spo
ririi producției de căr
bune, sarcină primordi
ală trasată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, se
cretarul general al parti
dului, cu prilejul vizitei 
de lucru în Valea Jiului, 
în 10 august 1979" ; la 
întreprinderea minieră 
Livezeni va fi prezentă 
expoziția cu vînzare 
„Cartea în sprijinul pro
gresului tehnic și al 
creșterii eficienței eco
nomice1*, organizată de 
Centrul de librării Deva. 
Tot astăzi mai sînt pro
gramate o masă rotundă 
(la mina Lonea, ora 15), 
consfătuirea „Muncitorul 
întreabă, cartea tehnică 
răspunde*1 (clubul sindi
catelor Vulcan, or.a 17).

întreținerea și exploatarea 
rațională a complexelor

(Urmare din pag 1)

de la poziția inițială, iar 
pășirea devine greoaie, une
ori chiar imposibilă, fără 
luarea unor măsuri supli
mentare de armare. Și, 
pentru că tot este vorba 
de întreținerea utilajului, 
vreau să mai amintesc un 
lucru.:, o întreținere cores
punzătoare și o exploatare 
corectă se face cu oameni 
suficienți și: temeinic pre
gătiți, policalificați, repar
tizați pe operații. Acest lu
cru, din păcate, nu se în- 
tîmplă în abataj la Urî- 
cani. Din discuția avută' 
aici cu cîțiva mineri și du 
mecanicul șef al sectoru
lui a reieșit faptul că nu
mai 70 la sută din actualii 
membri ai brigăzii au par
ticipat la montarea în sub
teran a complexului, cei
lalți sînt nou sosiți, iar de 
coi nou încadrați în briga
dă, nu prea are cine să 
se ocupe. Spun aceasta 
pentru că pe toată lungi
mea abatajului în ziua de 
29 septembrie erau numai 
17 oameni. In brigada mea, 
pe cel nou încadrat îl re
partizez la început pe lin
gă uix miner vechi, cu ex
periență. Proeedînd în a- 
cest fel am garanția că 
într-un termen scurt a- 
cesta nu numai că . și-a 
însușit modul dc lucru din 
abataj, ci, poț să-i ' î fiere-, 
dințez și lui sarcini pro
prii.

In situația în care este 
abatajul, presiune mare și 
două Sărituri . în panoul 1, 
trebuie să se treacă, rapid

la găsirea unor soluții care 
să permită în primul rîhd 
avansarea pe direcția stra
tului și apoi pășirea cadre
lor. Fără corelarea acestor 
două operațiuni nu se 
poate ieși cu abatajul din 
impas. :

In momentul de față o- 
perațiuni sînt multe de e- 
xecutat și, după cum spu
neam, lungimea abatajului 
este mare, iar oamenii sînt. 
puțini. Aș sugera în acest 
caz tovarășilor de la Uri- 
cani ca lucrările de scoa
tere a abatajului din pre
siune să se execute pe tron
soane, adică pe distanțe 
mai mici, iar acolo unde 
coperișul este frământat să 
se armeze suplimentar, 
printre cadre, cu grinzi 
metalice și stîlpi hidraulici. 
In cazul în care tăierea nu 
aș putea s-o fac cu com
bina și în panoul 1 deo
camdată nu se poate, aș 
trece la tăierea prin pușca- 
re pe toată înălțimea a- 
batajului. Ar urma apoi o- 
perația de întreținere și 
pășire a cadrelor. Trebuie 
înțeles că o avansare ne- 
corespunzătoare duce la u- 
zura prematură a utilaju
lui.

In abataj, șeful de bri
gadă Titu Teanccnco, a 
avut cu ortacii de la Uri- 
căni un fructos schimb de 
păreri. La discuția . finală 
purtată la sediul comite
tului de partid au parti
cipat _ inginerul Cristian 
Dinescu, director adjunct 
și inginer Mircea Dula, di
rector tehnic al întreprin

derii. Cunoscutul briga
dier Titu Teaccncb și-a ex
pus din nou părerile, ur- 
mînd ca organul de con
ducere al întreprinderii să 
tragă concluzii și să aplice 
soluțiile cele mai potrivite.

Următorul nostru invitat 
este ing. Iosif KeTemeii, 
inginer șef electromecanic 
la l.M. Lonea.

„Steagul roșu“ a 
criticat, organele vizate 

răspund
MASURI OPERATIVE

Ca răspuns la artico
lul „Disciplina și orga
nizarea nu sînt faculta
tive, ci condiții esenți
ale pentru realizarea 
planului**, publicat în 
ziarul nostru nr. 8I,><4 I 
,din 18 septembrie'191 •
Grupul de șantiere Va-" 5 
lea Jiului al T.C.H. ne 
informează că „Prezen
tul articol s-a prelucrat 
în ședința de plan ope
rativ ce se ține săptă- 
mînal cu șefii de șanti
ere. Prelucrarea s-a fă
cut în ziua de 20 sfi'TlJ ■<. 
tembrie 1979, urmînd a- 
se prelucra și cu maiș
trii și șefii de echipă, 
la fiecare șantier în 
parte, ca astfel de lip
suri să fie înlăturate. Ne 
străduim ca pe viitor să 
organizăm mai bine 
munca pe șantiere și să 
aprovizionăm cu mate
rialele necesare fiecare 
loc de .muncă”.

s
Aici, la grădiniță, se 

formează deprinderile 
de miine ale viitorilor 
meșteri mari.
Foto : Gh. OLTEANU

tlllflllll l FABRICATEI
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tribuind ia rezolvarea pro
blemelor economice ale în
treprinderii. In paralel cu 
intensificarea eforturilor 
pentru consolidarea succe
selor la indicatorii valorici 
ai producției nete, exerci
tarea unui control mai e- 
ficient pentru realizarea 
indicatorilor fizici, în pri
mul rînd a planului îa uti
laje miniere, s-a desprins 
ca una-din cerințele de ba
ză adresată în acest cadru 
comuniștilor. S-a subliniat 
ca o necesitate, urmărirea 
și realizarea unei mai 
strînse colaborări a munci
torilor și specialiștilor din 
uzină cu cercetătorii, cu 
proiectanții și, mai ales, cu 
minerii, pentru a asimila 
și produce utilajele în timp 
mai scurt, la nivel calita

tiv, care să asigure exploa
tarea lor la parametri su
periori. In cadrul conferin
ței s-a subliniat faptul că 
trebuie să sporească pre
ocuparea fiecărei organiza
ții de partid pentru ridica
rea calificării forței de 
muncă, folosirea deplină a 
fondului de timp afectat 
producției, utilizarea la ca
pacitate a mașinilor-unelte, 
întărirea ordinii și discipli
nei prin întronarea unei 
atitudini înaintate față de 
muncă, atitudine responsa
bilă, . conștientă, gospodă
rească, astfel îneît utilajele 
care poartă emblema „Fa
bricat la I.U.M.P.“ să func
ționeze în subteran la per
formanțele tehnice scontate.

Tovarășii Vasile Maghia
rii, Gavrilă Dan, Gheorghe 
Iliescu, Gheorghe Mitrca, 
Titus Peștenaru, Nicolae

vorbitori, au adîncit aceste 
idei prin propuneri con
crete, valoroase ce consti
tuie probleme majore ale 
organizațiilor de partid, ale 
comitetului pe întreprinde
re, pentru a căror rezolva
re trebuie să se intensifice 
întreaga muncă politico-e- 
ducativă. Numai astfel vor 
fi obținute rezultate econo
mice superioare, contribuin- 
du-se la materializarea 
programului de fabricație a 
unor utilaje, mașini și in
stalații complexe, competi
tive, necesare mecanizării 
mineritului, creșterii pro
ducției de cărbune în viito
rul an — și cincinal —, 
corespunzător sarcinilor 
stabilite prin directivele 
programatice ale Congresu
lui ăl XI 1-lea al partidului.

Prognoza vremii pe luna octombrie
. Caracteristica termică 

predominantă a lunii 
octombrie se va încadra 
în general în limitele a- 
propiate de normal, fi
ind pe alocuri și puțin 
sub normal. In prima ju
mătate a lunii, vremea 
va fi în general caldă 
pentru ca apoi să se ră
cească mai accentuat. Can
titățile de precipitații 
vor depăși valorile nor
male, dar vor fi și 
în care acestea vor 
registra valori mai 
Intervale 
sînt de

zone 
în- 

mici. 
mai ploioase 

așteptat intre
14—24 ocțombrîd. In a 
doua parte a lunii, pen
tru scurt timp, izolat se 
vor semnala lapoviță, 
ninsoare și polei, îndeo
sebi în nordul țării, 
pe alocuri brumă.

In perioada 1—6 
tombrie, vremea va 
în general caldă, mai
în sud-vcstul țării. Cerul 
va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale 
mai ales în nordul țării. 
Vîntul va sufla slab pî
nă la moderat predomi- 
nînd din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor

iar

oc
ti 

ales

fi cuprinse între 5—15 
grade, iar cele maxime 
între 16—26 grade. Ceață 
locală dimineața.

Intre 7—13 octombrie, 
vreme în general fru
moasă cu cerul variabil 
mai mult Șenin noaptea.. 
Ploi slabe, izolate. Vînt 
slab. .Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în
tre 2—12 grade, izolat 
mai coborîte, iar cele ma
xime între 15—25 grade, 
local mai ridicate. Dimi
neața și seara, local, se 
va produce ceață. Izolat, 
în nordul/țării, condițiile 
vor fi favorabile pro
ducerii brumei.

In intervalul 14—19 oc
tombrie,. vreme în răci
re cu cerul mai mult no
ros. Vor cădea ploi tem
porare, iar în a doua 
parte a intervalului, pe 
alocuri lapoviță. Vîntul 
va sufla moderat cu in
tensificări (45—55 km pe 
oră), predominînd din 
esț și nord-est. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și 
plus 8 grade, iar cele ma
xime între 6—16 grade, 
local mai ridicate.

pre- 
de 

Izolat 
po- 
in- 
du- 
mi- 
în- 

6 
maxime 

__ „___ , local
mai ridicate. Pe alocuri 
se va produce brumă. In 
unele zile, în cursul di
mineții ceață.

In ultima perioadă a 
lunii, în Banat, Crișana, 
Maramureș, și Transilva
nia cerul va fi variabil 
în timp ce în celelalte re
giuni înnourările vor fi 
pronunțate și vor cădea 
și burnițe și ploi slabe. 

Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 
3 și plus 7 grade, iar ce
le maxime între 5—15 
grade. Se va produce bru
mă locală, îndeosebi 
jumătatea de nord a 
rii. Ceață, dimineața 
seara.

Intre 20—24 octombrie, 
vremea va fi în general 
închisă. Vor cădea 
cipitații sub formă 
ploaie și burniță, 
lapoviță, ninsoare,
lei. Vînt moderat, cu 
tensificări de scurtă 
rată. Temperaturile 
nime vor fi cuprinse 
tre minus 4 și plus 
grade, iar cele 
între 3—13 grade,

în 
ță-
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Fotbal, divizia CLupte

l'u fruntea sus
Antrenorul Bebe Almăjan propune pentru Valea Jiului
*' ' -------------------------- ------------- —   “  —————_     ...  -  ——  — --- ------------- - —

O ambiție, numită pepiniera 
tenisului de cîmp

12 titluri 
de campioni 

județeni
Bebe Almăjan, „racheta" 

r.r. 1 a Jiului Petroșani, 
era afectat de rezultatele 
obținute în „Cupa Minerul" 
la tenis de cîmp, mai ales 
în proba de dublu, unde, 
din motive independente 
de voința lui, nu a putut 
să-și apere șansele pîrță la 
capăt,' ’

— Totuși, pentru Bebe 
Almăjan a fost un an bun 
în perferomanțe. Despre 
ultimele, realizate Ia Bucu
rești, într-o companie se
lectă, și Ia Satu Mare am 
vrea să furnizăm amănun
te cititorilor noștri.

— La București s-a dis
putat „Cupa Politehnica", 
între competitori au fost și 
componenți ai lotului pen
tru Cupa Davis, precum 
Florin Segărceanu, Jean 
Bîrcu, Andrei Dîrzu, dar și 
jucători de. tenis din Polo- 
uia,--Bulgaria și Ungaria. 
T Semifinale am trecut de 

movistul Dîrzu, dar 
-pierdut finala la co

legul lui de club Jean Bîr
cu 5—7, 2—6. La Satu Ma
re, : în tandem cu stelistul 
Florin Niță, am ajuns pî- 
nă în finală. Dar întrece
rile continuă. Din 26 sep
tembrie, la Oradea, șe re
întâlnesc divizionarii A. în 
cadrul „Cupei Sănătatea", 
apoi, între 7 și 14 octom
brie, Electrica Timișoara 
ipune în joc alt trofeu. A 
doua zi după mnim area

"lui, împreună cu coechipi
erul meu Dar, Nemeș, sper 
să fim la Arad: (15—-21 ’ oc
tombrie), pentru a ne ali
nia la tradiționala ..Cupă 
a Pac ii".

a Jiului se știu doar puține 
amănunte biografice...

— Am început tenisul la 
8 ani, acum am 27. Am e- 
voluat sub culorile Științei 

. București, la Dinamo, unde 
am cîștigat, cu echipa, ele 
trei ori titlul național. A- 
poi ara venit la Jiul. Cît 
am fost junior, am fost, co
tat mereu alături de Traian 
Marcu și Dan Nemeș. Am 
participat Ia Cupa Galea. 
Ca senior, împreună cu 
Elena . Trifu (Progresul 
București) ani cucerit laurii 
de vicecampioni la dublu. 
Am fost titular pentru 
campionatul Europei. Din
tre turneele la care am 
fost invitat, îmi amintesc 
de cele din China, Iugosla
via, R.F.G., Belgia, din 
celelalte țări socialiste.

— La o vîrstă de cum
pănă pentru tenis, se pune 
problema perspectivei...

—■- Voi continua să joc 
pentru Jiul, de fapt mi-am 
legat destinul sportiv de 
Vale. în plus, dacă Dan 
Nemeș se ocupă de pregă
tirea seniorilor, eu am pri
mit sarcina să pun bazele 
unei echipe de juniori, ca
re va evolua în prima di
vizie.

— De-a dreptul impresi
onant ! Jucători de tenis, 
formați în Valea Jiului ?

— Nu e numai o condi
ție competițională, impusă 
de federație, oi și o ambiție 
personală. Sînt antrenor de 
doi ani, dar carnetul nu te 
recomandă de la sine...

— în concluzie, ce pro
puneți ?

— Factorii cu răspunderi

teze amenajarea noii baze 
sportive. Cit despre mine, 
îi invit pe copiii doritori 
să joace tenis (după tur
neul de la Arad), să vină, 
în fiecare zi, la terenurile 
vechi. între orele 8—11 și 
15—17. în funcție de nu
mărul celor veniti și apoi 
selecționați, vom alcătui 
grupe de cite 20. Dintre a- 
ceștia, cu timpul, o forma
ție și jucători care să se 
afirme pe plan național. 
Iată de ce aș dori să lu
crez cu copii între 8—10 
ani, deși 
excepții.

— Ce-i 
pil să se 
Almăjan 
Năsțase.

— Un trening, o pere
che de pantofi de tenis 
și o rachetă românească 
tip Reghin.

— Așadar, la serviciu, 
Bebe Almăjan ! Cîți copii 
îi vor primi provocarea ?

Andrei APOSTOL

admit și unele

trebuie unui co- 
viseze ...Bebe 
sau, de ce nu,

La Hunedoara a avut loc 
etapa județeană a Cam
pionatului republican de 
lupte rezervat copiilor. 
Au participat reprezen
tanții secțiilor de lupte de 
la C.S.Ș. Petroșani, Aso
ciația sportivă Jiul Petrila 
precum și concurenți din 
Deva și Hunedoara. Elevii 
antrenorilor loan Corbei 
(Jiul),. Vasile Făgaș și,prof. 
Ioan Blaj (C.S.Ș.) au avut 
o comportare foarte bună 
reușind să obțină 17 
tluri de campioni
țeni. Cu acest prilej 26 de 
copii au.reușit să șe califi
ce pentru etapa de zonă ce 
va avea loc în perioada 
5—7 octombrie a.c. la Re
șița. Iată cîțiva dintre câș
tigători : categoria 24 kg: 
Ștefan Marc ; categoria 26 
kg : Nicolae Băltăreții ; 
categoria 46 kg : Irribre 
Andrei ; categoria 34 kg: 
Nicolae Marmaliuc ; cate
goria 36 kg: Romeo Să- 
pînțan și categoria 72 kg: 
Aurel Dragotă.

. ti-
jude-

MINERUL VULCAN — 
V ULTURII TEXTILA Lli- 
GOJ 1—0 (1—0). ■ Neaș
teptat, dezinteresul supor- 
' I . fi.. l'VLUa pentruterilor din Vulcan . .. 
o partidă de-asemenea-im
portanță. In schimb, jucă- 

ău luptat 
pentru : 

v rin d 
parcă să demonstreze că 
victoria lugojenilor, reali
zată în terenul' studenților 
a lost facilitată de... apor- 
tul lui Bogheanu et comp. 
Revenind la meciul de du
minică. punctul, forte al 
minerilor s-ă dovedit linia 
de mijloc, unde Polga'r a 
acționat cu clarviziune și: 
ambiție. Din păcate, nu 
toate lansările,lui l-au gă
sit gata de start pe Iacov. 
In atac, Aruncuteanu a de
pășit în detentă de multe 
ori pe Apetrei și Petroies- 
cu, baloanele ,,puse“ de el 
au fost șutate pe lîngă sau 
deasupra porții lui Marin- 
can, de Faur (min, 20) 
și Stoeneseu (min. 30). A- 
lături de Lakatos, Sțoenes- 
cu înregistrează o cotă va-

toi'ii gazdelor,
cu. multă ardoare 
cele două puncte.

lorică superioară evoluți
ilor precedente, prezența 
lui în teren stimulează mai. 
ales acțiunile ofensive.

' Apropo de fotbaliștii din 
Vulcan. Sînt pe cale de a 
alcătui o echipă bună, le 
lipsește însă stăpînirea de 
sine în fazele fierbinți, 
uneori comit gesturi ne
sportive, care apoi atîrnă 
greu. Unicul gol al partidei 
s-a înscris în min. 40, cînd, 
la o centfare de rutină; 
Stoeneseu a trimis, cu ca
pul, balonul spre buturi, 
Marincan a alunecat și nu 
s-a mai aflat pe traiectoria 
preconizată. După pauză, 
antrenorul Grizea a înlocu
it juniorii pentru a forța 
egalarca,’, dar Foaie sail 
Imireanu s-au arătat total 
neihspirați. La fel însă și 
Arhip și Bălan de la gaz
de, înlocuitorii lui Pol- 
gar, respectiv Faur. In fi
nal trebuie aplaudat gestul 
fundașului central Cătuți, 
care, marcat de un mare 
necaz în familie, a rămas 
totuși alături de echipă.

Ion FIASTRU

Politehnica Iași — F.C.

— Despre Prima rachetă pe linie dc sport,.să urgen-

FOTBAL, DIVIZIA A
■ C I. A S A M E N T- u L

1. Steaua 9 6 2 1 20— 8 -14
2. F.C. Baia Mare 9 6 0 ■ 3 18—11. 12
3. Universitatea Craiova 9 5 2 2 , 14— 9 12
4. S.C. Bacău 9 4 3 2 10— 9 11
5. Dinamb 9 3 4 2 12— 6 10
6. C.S. Tîrgoviște 9 3 4 2 12-r 8 10
7. ,,U" Cluj-Napoca . 9 5 0 4 10— 9 10
8. Politehnica Timișoara 9 4 1 ■4 18—14 9
9. Politehnica Iași ' 9 4 1 4 10—10. 9

10. Chimia Rm. Vîlcea. 9 4 1 4 8— 9 9
11. JIUL 9 4 1 4 6—8 9
12. Viitorul Scornicești 9 4 1 4 13—15 9
13. A.S.A. Tg. Mureș 9 4 1 4 12—14 9

Argeș 9 3 2 4 10—13 8
lf '^y^rtul studențesc 9 3 - 1 5 7— 8 7

ÎCihM. Galați 9 3 1 5 10—16 7
17. Gloria Buzău 9 2 0 7 5—14 4
18. Olimpia Satu Mare 9 0 3 6 6—20 3

ETAPA VIITOARE : A.S.A. Tg. Mureș — Steaua ;

Campionatul județean

De lîngă tușă

barat de 
majorarea

Intervențiile portaru
lui Lixandru (Min. Pa- 

roȘeni) au 
multe ori
scorului în întilnirea cu 

Preparatorul Petrila.
Foto : N. TRAISTARU

Din nou î

Baschet, divizia B

Așteptăm comportări mai bune

Baia Mare.; ,,U“ Cluj-Napoca 
— Dinamo ; Universitatea Craiova ■— Gloria Buzău ; 
F.C. Argeș — Jiul Petroșani ; Politehnica timișoara — 
Olimpia Satu Mare ; Sportul studențesc — C.S. Tîr- 
goviște ; S.C. Bacău — F.C.M.Galați ; Chimia Rm. Vîl- 
cea — Viitorul Scornicești.

Sîmbătă am simțit, cu 
adevărat, „pulsul" galeriei 
divizionarei A de fotbal din 
Vale, Saltul spectaculos al 
Jiului, din ultimele etape, 
a rechemat în tribune 
mulți dintre suporterii. ca- 
re-și abandonaseră echipa 
tocmai la greu. Și fotbaliș
tii Jiului i-au răsplătit cu 
un joc frumos și o victorie 
confortabilă. Reciprocele 
gesturi de „împăcare" ale 
galeriei cu echipa merită 
aplaudate, ar fi meritat 
poate subliniate încă din 
cronica de duminică. Un 
amănunt nu lipsit de im
portanță ne-a reținut însă. 
Astfel, printre spectatorii 
partidei dintre Jiul și 
F.C.M. Galați s-a aflat și 
un individ în stare avansa
tă de ebrietate, care, nu 
numai că a tulburat desfă
șurarea competiției sporti
ve, dar a și pus — prin 
gestul său necontrolat, a- .

runcarea unei sticle în te
ren — sub semnul între
bării dreptul clubului din 
Petroșani de a organiza 
întreceri sportive pe teren 
propriu. Reacția- jucători
lor noștri, a publicului, a 
lucrătorilor de miliție a 
fost unanimă, în Scurt timp 
turbulentul a fost depistat 
și sancționat conform De
cretului 153/1970 cu o a- 
mendă de 2100 lei, pentru 
stare avansată de ebrietate, 
conturbarea întrecerii spor
tive și atitudine ireve
rențioasă față de lucrăto
rii în uniformă albastră.

Savu Mihăilă, lucrător 
la C.F.R. (oare cum pri
vesc colegii de muncă a- 
titudinea sa ?) 
astfel o corecție aspră, dar 
care are darul de a re
leva condițiile civilizate în 
care trebuie să se prezin
te spectatorul din tribuna.

Sever NOIAN

a primit

C.F.R. PETROȘANI — 
CONSTRUCTORUL HU
NEDOARA 2—3 (1—2);
Nici 'de data aceasta -fero
viarii n-au reușit victoria, 
mulțumindii-se în aetUa- 
kil campionat doar cu un 
singur punct cîștigat pe - 
teren propriu, acum cîteva 
etape, cu Minerul Aninoa- 
sa. De fapt, nu-i de mira
re, deoarece nici în me
ciul de duminică n-am vă
zut nici lin fel de orien
tare în teren, jucîndu-se la 
întîmplare și destul de 
dur. Cred că Toma Ure- 
cheatu, antrenorul ceferiș
tilor, ar trebui să insiste 
mai mult pe disciplinarea 
echipei cit și pe îndruma
rea ei din punct de vedere 

^tehnic și tactic.
Referitor la întilnirea pro- 

priu-zisă, menționăm și 
slabul arbitraj prestat la 
centru de Tiberiu Sima 
din Deva, care nu s-a sin
cronizat deloc eu cei doi 
tușieri. După ce oaspeții 
șcăpați pe contraatac, des
chid scorul în min. . 5 prin 
Darie, spiritele se încing, 
Tudoraș de la gazde este 
eliminat din joc și minute 
în șir meciul este întrerupt. 
Rămași în 10 oameni, gaz
dele luptă pentru egalare și 
o obțin in min, 30 prin 
Cioc, dar numai după 5 
minute oaspeții iau din 
nou conducerea prin golul 
lui Boie. Și în repriza a 
doua jocul are același as
pect, dar mai consemnăm 
două goluri. In min. , 52
Darie, scăpat singur, ridică 
scorul la 3—1 pentru oas
peți, pentru ca în min. 85, 
gazdele să-l reducă prin 
Diaconii.

Corvin ALEXE

JIUL-,ȘTIINȚA PETRO
ȘANI — AUTOMATICA 
BUCUREȘTI 79—78 (38-33). 
Victorie grea, a echipei 
Jiul-Știința. Mult mai grea 
decît ne-am fi așteptat. 
După meciul pierdut du
minica trecută la : Cluj- 
Napbca (50—60), ■ puținii 
spectatori așteptau o vic

ia echipa 
i... aș- 

pen- 
din 

foarte 
.. .. . Re

plica bucureștenilor a fost 
promptă. Puțin a lipsit ca 
balanța victoriei să nu în
cline de partea lor. Deși 
la pauză, aveau un avans 
de 5 puncte, jucătorii an
trenorului Teodor Szilagv 
au reușit o victorie Ja di
ferență doar de un punct. 
Cînd mai erau 26 de se
cunde pînă la sfîrșitul par-

a
în-

torie clară de i.._ _ 
lor, , dar au rămas cil 
teptările. Și aceasta' 
tru că jocul echipei 
Petroșani , a fost 
șters. S-a ratat mult.

tidei, la scorul de 79—74, 
care punea la adăpost de 
emoții echipa noastră, 
lipsit puțin ca să nu 
registrăm o neplăcută sur
priză. Au punctat Gheor- 
ghe Gliiță (34), i Francise 
Deac, Alese Nuna — Ghi- 
ță (8), Mihai Tăngăreanu 
(7), Mihuți Nicolae și Do
rit Brăgan cite. 6.

Deși- echipa din Petro- . 
șani a învins, felul în care 
s-a desfășurat partida ii 
lasă restanțieri pe jucă
torii noștri, atît față de pu
blic cît și față de acest fru
mos sport. Note bune arbi
trilor timișoreni Dragoș 
Oprea și Matei Appelta- 
mer, precum și spectatori
lor.

Duminica viitoare Jiul- 
Știința se va deplasa la 
Tg. Mures. '

lozsef PILDNER, 
student

«ve.

♦ »♦

eu
fie
a

ținută 
fistichie, 

și 
de 

com-

Era o vreme cînd du
cea sacoșa titularilor, fă
cea ghetele cu cremă, 
strîmba crampoanele 
dinții, doar-doar să 
luat în seamă. Apoi,
crescut, are stofă băia
tul, de ce să n-o recu
noaștem, după cîteva se
zoane fructuoase a ajuns 
„senator de drept". . S-a 
metamorfozat însă eu de
săvârșire, linde-i timidul 
„de mai an" ? Aerele de 
superioritare îl impun, 
tonul jignitor al discuți
ilor cu coechipierii îl de
tașează nedorit, 
vestimentară
părul lung, fumul 
lichidele localurilor _ 
alimentație publică 
pictează suita preocupă
rilor cotidiene, bineînțe
les complementare fot
balului. N-a mai citit o 
carte din ancestralele 
trimestre școlare, intra
rea într-o librărie este 
considerată crimă mora
lă, buchisitul fămîhe o 
îndeletnicire vetustă, 
pentru „ăia care nu e 
deștepți". Dar, revenind 
la fotbal — și soarele are 
forma . balonului — cu 
tonul ireverențios, cu lim
bajul gesturilor sale to
tal nesportive , încearcă 
să: se impună și în viața

i 
ț

c - s
£■

î 
t

Breviar

de toate zilele. Deunăzi, 
s-a adresat celui care îi 
urmărise cu multă simpa
tie cariera sportivă, în- 
eercînd să modeleze, a- 
lături de alți educatori, 
un sportiv-om.

— Ascultă, bă, cred că 
"ai nevoie de ochelari. Nu 

mă vezi că joc, duminică 
de duminică '!

Cum joacă și, mai ales, 
cum se joacă cOnfUndînd 
gazonul și lumea 
j urătoare eu un

încon- 
apanaj 

personal pentru poftele 
și ambițurile sale, nu 
s-a întrebat vreodată ? 
Deși evoluează mereu la 
marginea ierbii, prin pre
tențiile sale condiționa
te. și neîntemeiate 
sea, vrea să joace 
reu in centrul 
Pentru că acest 
sportiv nu a avut 
de la cei care l-au pro
movat și susținut de ' a- 
devărata lecție morală a 
cinstei, fiindcă n-au avui 
curajul decît să urmă
rească rezultatele din te
ren, nu să-și măsoare și 
lungimea nasului cu li
ni tatea de •măsură uni
versală și ideală a eticii 
noastre — măsura bunu
lui simț.

Ion VULPE

ade- 
rn e- 

atenției. 
tîpăr 
parte

• FOTBAL. Campiona
tul republican, juniori I : 

! C.S.Ș. Hunedoara — C.S.Ș. 
Petroșani 3—2, C.S.Ș. De
va — Jiul Petroșani 0—3. 
Campionatul județean :

. C.F.R, Petroșani — Cons
tructorul Hunedoara 2—3, 
Preparatorul Petrila — 
Minerul Paroșeni 
I.G.C.L. Hunedoara 
herul Uricani 3—3, 
Certej — Parîngul
1—0, Avîntul Zdrăpți — 
Minerul Anihoasa 1—2,

i I.G.C.L. Petroșani — Me-

1—0,
— Mi- 
Aurul
Lonea

talul Simeria 1—1, Metalul 
Hunedoara — I.M.C. Bîr- 
cea 3—0, S.G.C.L. Călan —- 
Avîntiil Hațeg 1—1.

• RUGBY, divizia tine-
Eleetromotor Timi-

— Minerul Lupeni
Republican de ju- 

: Grupul

i

s

i 
s

ret :
șoafa 
48—0.
niori
C.F.R. Simeria 
Petroșani 0—4.

• HANDBAL, divizia B, 
tinerel: Timișul Lugoj — 
— Utilajul-Știința 22-

• POPICE, divizia 
C.F.R. Timisoara — 
Petrila 4985 — 4930 
Deși învinsă, echipa 
Petrila a realizat un punc
taj bun în deplasare la 
care au contribuit în mod 
deosebit jucătorii I. Popa 
861 p.d., I. Scorțea 838 
p.d. și juniorul C. Dobrică 
824 p.d.

A. SLABÎI

școlar
- c.s.ș.

-17,
A :

Jiul
p.d. 
din
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FILMEVizită oficială 
în Republica Socialistă

Serbia
BELGRAD 1 (Agerpres). 

— Tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Vieeprim- 
ministru al guvernului, a 
efectuat o vizită oficială 
în Republica Socialistă 
Serbia, la invitația 
Ivan Stambolici, 
ședințele Consiliului 
cutiv a] Adunării 
republic] iugoslave.

’In. timpul vizitei, tovară
șul Virgil Trofin a avut 
întrevederi cu Dobrivoie 
Vidici, membru al C.C. al 
U.C.I., președintele Prezi
diului R.S. Serbia și Ivo 
Margan, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia.

lui 
pre-
Exe- 

acestei

In cadrul întrevederilor 
și în convorbirile cu Ivan 
Stambolicj s-a subliniat 
că, pe baza convorbirilor și 
înțelegerilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist. Român, 
președintele Republicii So
cialiste România și losip 
Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comu
niștilor* din Iugoslavia, re
lațiile româno-iugoslave, și 
în acest context relațiile 
cu R.S. Serbia, cunosc o 
continuă dezvoltare în toa
te . domeniile, existînd cele 
mai bune condiții pentru 
lărgirea și aprofundarea lor 
permanentă.

Primul congres
JOHANNESBURG 1 (A-

gerpres). — După cum in
formează agenția France 
Presse, Ia Johannesburg 
s-a desfășurat, sîmbătă și 
duminică, primul congres 
al Organizației 
din Azania — nume 
de populația majoritară 
Africii de Sud — în cadrul 
căruia cei 200 de delegați 
au ales ca președinte pe 
Curtis Nkondo, fost învăță-

Poporului
dat

tom în localitatea Soweto, 
din apropiere de Johan
nesburg.

Documentul politic adop
tat la congres prevede că 
AZAPO va acționa pentru 
eliberarea totală a azanie- 
nilor și va fi în „opoziție 
activă față de politica gu
vernului care caută să de
personalizeze pe negri". 
Totodată, AZAPO își pro
pune să organizeze o „re
zistență activă față de ne

dreptățile la care sînt su 
puși negrii".

Agenția citată mențio
nează că AZAPO, creații in 
aprilie 1978. este prima 
organizație a negrilor sud- 
africani care aderă la fi
lozofia „conștiinței negre”, 

■ promovată de unul din li
derii populației de culoare, 
Steve Biko, asasinat în în
chisoare de către regimul 
rasist.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ușa periculoa
să de la balcon ; Repu
blica : Zori neliniștite ; 
Unirea: Ultimul vals.

PETRILA : Cînd ală
turi e un bărbat.

Convenția anuală a Partidului 
Laburist din Marea Britanie
LONDRA 1 (Agerpres). 

— La Brighton s-au des
chis, luni, lucrările celei
de-a 78-a convenții anuale 
a Partidului Laburist din 
Marea Britanie. Participă, 
peste o mie de delegați re- 
prezentînd organizațiile lo
cale ale partidului și sin
dicatelor care sînt membri 
colectivi ai partidului. Sînt 
examinate direcțiile
cipale ale activității labu
riștilor pe fundalul 
lor dificultăți, financiare 
și economice cu care este

Brita-

centra- 
consti- 

care

POTRIVIT DATELOR o- 
ficiale ale Direcției genera
le de statistică din Uru
guay, salariul real a scăzut 
în această țară, în primul 
semestru al anului, cu 10,8 
la șută.

Majorarea cu zece la su
tă a salariilor decretată în 
luna, augusț nu a putut 
compensa efectele inflației, 
care numai în luna iulie a 
fost de peste 9 la sută.

LUNI, LA MOSCOVA 
au început convorbirile 
dintre președintele Consi
liului de Miniștri al URSS, 
Aleksei Koșîghin, și primul 
ministrul al Republicii 

Elene, Constantin. Caraman- 
lis, care întreprinde o vi
zită oficială în Uniunea' 
Sovietică.

LA
desfășurat 
conferințe 
Frontului 
liberare 
Nicaragua

prin-

acute-

confruntată Marea 
riie.

Una din temele 
le ale lucrărilor o
tuie analiza cauzelor 
au dus la înfrângerea sufe
rită de laburiști în ultime
le alegeri generale parla
mentare și căile de sporire 
a prestigiului partidului in 
rîndul alegătorilor.

Delegaților le-a fost su
pus spre examinare rapor
tul Comitetului Executiv 
Național.

MANAGUA s-au 
lucrările primei 

naționale a 
Sandinist de E- 
Natională din 

, (FSLN). care a
analizat probleme referitoa
re la procesul de recon
strucție națională și la re
facerea economiei naționa
le. Conferința a adoptat o 
hotărîre cu privire la per

fecționarea structurii FSLN.
LA MANOV RA a avut 

loc o. sesiune antifascistă,

la care a fost lansat Un a- 
verțișment în legătură cu 
intensificarea activităților 
elementelor neonaziste în 
R.F.G. La sesiune au parti
cipat reprezentanți ai or
ganizațiilor sindicale, so- 
cial-democrați și comuniști, 
reprezentanți ai clerului, 
cadre didactice și studenți.

ȘEFUL POLIȚIEI muni
cipale din localitatea spa
niolă Amorebieta, provincia 
bască Biscaya, a fost asa
sinat duminică seara la 
Guernica de către trei in
divizi mascați, care au reu
șit să dispară de la locul 
faptei.

De la începutul anului, 
în Spania elementele tero-

riste au ucis 114 persoane, 
dintre care 47 polițiști și 
12 ofițeri ai armatei.

ÎN CADRUL UNEI con
ferințe de presă cu ziariști 
nord-americani, organizată 
la Havana, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Cuba, Fidel Cas
tro, a arătat că, în ultimele 
nouă luni, peste 3000 de 
persoane „condamfiate pen
tru activitate împotriva 
securității statului cubanez 
au fost puse în libertate", 
transmite agenția 
Latina.

LONEA : Din nou li
niște.

ANINOASA : Falan
sterul, seriile I—II.

VULCAN : Prima iu
bire.

>
Prensa

NOI ATENTATE 
Comise duminică în 
cărora le-au căzut 
un tînăr de 23 de 
cartierul Las Arenas 
Bilbao și un polițist 
San Sebastian. în acest 
urmă atentat au fost, 
asemenea, răniți grav 
polițiști.

Criza democrației spaniole

I

I

LUPENI — Cultural
Tînărul din 
Muncitoresc : 
să trăim, e 
iubim.

URlȚ'ANI :

Istambul ; 
E timpul 
timpul să

Cele 12 
munci ale lui. Asterix.

TV

de către președintele Nigeriei
(Agerpres). — 
avut loc luni, 

Tafawa Balewa, 
ofici-

Preluarea funcției de 
șeî al statului

LAGOS 1
La Lagos a 
în piața
ceremonia preluării 
ale . a funcției de șef al 
statului de către președin
tele ales al Nigeriei, Shehu 
Shagari, moment care mar
chează revenirea la 
regim constituțional
13 ani de guvernare mili
tară. Evenimentul coincide,, 
de asemenea, cu cea de a 
19-a aniversare a procla
mării independenței Nige
riei. .

un 
după

geriei — ■ Senatul și Ca
mera Reprezentanților. 
Una din primele sale sar
cini- este formarea unui 
guvern civil care va bene
ficia în forul legislativ ni
gerian și de sprijinul depti- 
taților Partidului Poporu
lui din Nigeria, al treilea 
ca mărime, al cărui lider, 
Namdi Azikiwe, a lansat 
după alegeri, Un apel pen
tru, susținerea noului pre
ședinte. In acest fel. gu
vernul va putea conta pe 
sprijinul a peste 50 la sută

re ale Parlamentului Ni- din membrii parlamentului.

Totodată, pe străzile o- 
rașului a avut loc o ma
re paradă, la care au luat 
parte unități militare, elevi 
și reprezentanți ai diferi
telor etnii din țară.

Sliehu Shagari a fost 
ales șef al statului la ale
gerile prezidențiale desfă
șurate în luna august 
cest an, fiind candidat 
Partidului Național
Nigeria (NPN), formațiune 
politică care dispune de p 
treime din mandate în fie
care din cele două camc-

MADRID 1 (Agerpres). 
— „Criza prim care trece 
democrația spaniolă va fi 
îndelungată și grea", a de
clarat Felipe Gonzalez, se
cretar general al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spa
niol, la sfîrșitui lucrărilor 
congresului extraordinar al 
partidului său. în context, 
Gonzalez s-a referit la di
ficultățile de natură eco
nomică și politică ce „a-

ă- 
al 

din

au fost 
Spania, 
victimă 
ani în 

din 
la 

din 
do 

doi

I

i

I

9,00 Teleșcoală.
.10,00 Film serial, JDallajs

17,00

menință democrația încă 
fragilă, care nu a avut 
timp să se consolideze". 
Vorbitorul a condamnat e- 
nergic, „violența criminală" 
la care se dedau . membri 
ai organizației separatiste 
basce — ETA, pe care i-a 
acuzat că. prin acțiunile 
lor, pun în pericol demo
crația spaniolă și, totodată, 
obținerea autonomiei 
tru poporul basc.

I
I

pen-

I

I

Restabilirea suveranității asupra 
Canalului

CIUDAD DE PANAMA
(Agerpres). — In prezen-1

ța unei mulțimi imense, lâ 
Cero Ancon, în zona Cana
lului Panama, președinte
le Republicii Panama. A- 
ristides Royo, a înălțat luni, 
la ora 8,00 ora locală, stea
gul panamez în cadrul 
unei ceremonii care pu

Panama
ne‘ capăt unei perioade 
76 ani de dominație colo
nială.

Momentul deschide ca
lea restabilirii suveranității 
naționale -a Republici] Pa
nama asupra Canalului Pa
nama și zonei adiacente.

Petrolul și cine profită de pe urma lui
Din-primele zece gțupuri 1979, 11 la sută din cifra,de

industriale mondiale clasa- aLaceri față de 4,5 la sută
te de revista „Fortune" 
după cifra lor de afaceri, 
șapte sînt cpmpanij pe
troliere. Anul trecut, ă®sa 
tea au totalizat 43 miliar
de franci beneficii declara
te. In anul în'curs le aș
teaptă un total al profi
turilor Cu mult mai fabu
loase. In primul trimes
tru al anului 1979, crește
rea declarată a profituri
lor merge ele la 229,4 la su
tă la „British Petrolum" 
la 37,4 la sută la ,.EXXON". 
Pentru primele șase luni 
ale acestui an, constatăm 
același „boorp“ profitu
rile societăților petroliere 
în Statele Unite atingeau 
5 miliarde dolari la 30 iu
nie 1979, fiind în creștere cu 
57,5 la sută în comparație 
cu primul semestru al a- 
nului 1978. Potrivit pre
ședintelui' corporației 
„EXXON", beneficiile — 
declarate — reprezintă în

Aquitaine" a înregistrat 
profituri tot atît de mari 
ca întregul an 1978. Iar 
acesta fusese deja un an 
bun pe planul profiturilor, 
care fuseseră favorizate 
de scăderea relativă a cos
tului țițeiului, datorată re-

cu 19 la sută, iar cele ale, ducerii cursului dolarului

W%V.WiV.V.V.V/AVAV.V.%VA\V.V.VJAV.W.

în 1978.
Nici firmele franceze nu 

au de ce să se plîngă. Pro
fiturilor- companiei „Elf- 
Aquitaine" au crescut, m 
1978, în comparație cu 1977,

Notă externă
>%V>WMVA¥iV.WAWWVVVVWVVMWV^W9

societății „CFP" cu 16 la 
sută. Pentru „ESSO— 
France",; filială a compa-

' ' ' „EXXON“,
de asemenea; . 

an bun: beneficiile 
au crescut cu 48 la 
de la 58 milioane 
milioane franci.

In 1979 se constată 
puternică ascensiune a pro
fiturilor companiilor pe
troliere franceze. In pri
mele șase luni, în „Elf

niei americane 
1978 a fost, 
un 
te 
tă,
86

ne- 
su- 
la

o

I 

I 

I

I 

I 

I

I

I

I 

I

I 

I

I

I
Compania petrol 
ră Ewing.
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă 
gleză.
Almanah pionie
resc.
Din
liste.
Itinerare turistice. • 
Alb£m coral. |

I
I
I
I
I
I
I

en-

țările socia-

I 
i
I
I
I
I

17,55
18,10
18.20 Revista social-po- 

litică TV.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 îndeplinim progra

mul partidului. în 
permanentă și a- 
dîncă legătură cu 
masele.
Melodii populare. 
Seară de teatru : 
„Căruțașul Hen
schel. Premieră TV. 
Telejurnal.

Mica publicitate
VlND Dacia 1300, 28 000 

km, stare excepțională. In
formații telefon 41620 în
tre orele 8—13. (1826)

SCHIMB locuință, două 
camere, în colonie, pentru 
două camere cartierul Car- 
pați cu încălzire' centrală 
sau în Aeroport (organiza
re). Informații telefon 
41789. (1827)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tarhat 
Alexandru eliberată de 
U.E. Paroșeni. Se declară 
nulă. (1824)

8187 pe numele Florea Ni- 
colae eliberat de Miliția 
Petroșani. Se declară nul. 
(1825)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Doro- 
banțu Andrei, eliberată de 
I.M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (1818)

"PIERDUT legitimație și 
• ecuson eliberate de B.A* 
Petroșani pe numele Samo- 
tă loan. Se declară nule. 
(1823) .

țițeiului (,,US -News and 
World Report"). Mai mult, 
companiile petroliere au 
făcut totul pentru a am
plifica această plusvaloa- 
re ; ele au „umflat" stocu
rile importurile au cres
cut ln primele șase luni, 
în ce privește tonajul, eu 
11,8 la sută, comparativ cu 
primul semestru al anului 
1978, în timp ce consumul 
a stagnat.

Acțiunile societăților pe
troliere nu au fost nicio
dată atît de căutate ca în 
prezent. In cursul primelor 
șase luni, cursurile corpo
rației „ESSO" au 
cu 120 la sută, cele 
Companiei franceze 
finare a petrolului 
grupul CFP) s-au

, . ..... . .... i „Elf 
taine" au crescut cu 91 la 
sută, iar cele ale societă
ții „Elf-Găbon" cu 76,4 la 
sută.

și creșterii prețului de con
sum.

La originea superprofi- 
turilor din 1979 se află 
un mecanism simplu, con
tra căruia nu a fost luată 
nici o măsură ; refacerea . „ „ „„ „
stocurilor Presa americană ceje aje flrmei 
nu ascunde acest ’ "
arătînd că „o mare 
profiturilor reflectă 
valoarea realizată 
curile petroliere 
creșterii rapide

PIERDUT carnet înmatri
culare motoretă nr. 1ID

lucru, 
parte a 

plus- 
la sto- 

din cauza 
a prețului

crescut 
ale 

de r.a- 
(din 

dublat, 
Aqui-

(Agerpres)

FAMILIILE Marcu, A- 
nuțoiu și Costăehel, 
mulțumesc tuturor celor 
care au fost alături de 
ei: la durerea încercată 
la încetarea din viață a 
celui care a fost

... MARCH -REMUS..

sn

Cu adîncă durere în 
suflet ne aducem amin
te de cea mai bună ma
mă și bunică

VEREȘ ROZALIA 
de la a cărei dispariție 
azi, 2 octombrie se îm
plinește un an.

Amintirea ei o vom 
păstra întotdeauna în i- 
nimile noastre.

Rugăm rudele precum 
și pe cei care, au cunos
cut-o să-i dăruiască o 
clipă de aducere amin
te. Familia Kaba.
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