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pentru mai mult cărbune
Ieri, în primul schimb, 

peste planproducție
•4

POLICALIFICAREA 
in strinsă concordanță 

cu mecanizarea mineritului
Programul de mecaniza- 

; re al mineritului, elaborat 
ca o direcție strategică u- 
nitară la indicația condu
cerii superioare de partid, 
prevede, pe lîngă dotarea 
minelor în ritm rapid cu 
cele mai moderne utilaje 
și tehnologii, și pregătirea 
forței de muncă în stare 
să stăpinească aceste teh
nici. Așa c.um spunea și 
în. urma cu un an tovară
șul Nicolae Ceausescu, la 
vizita de lucru în Valea 
Jiului : „Vom avea nu nu
mai un miner specialist, ci 
și un miner tehnician care 
trebui© să cunoască mași
nile din dotare, să știe să 
le folosească cu randament 
înalt, să știe să le întreți
nă și să le repare, atunci 
cînd e necesar".

.Acțiunea de policalifica
re inițiată în Valea Jiului 
si concretizată pentru pri
ma dală la Lupeni prin or
ganizarea unui asemenea 

' curs pentru muncitorii di
rect productivi din. abata
jele înzestrate cu comple
xe mecanizate, se,: înscrie 
Pe linia acestor sare'ni. cla
re și precise, stabilite de 
conducerea de partid. La 
ora actuală primii absol
venți ai cursului de poli
calificare lucrează cu suc- 

' ces în trei abataje meca
nizate ale sectorului IV al 
minei și intr-un abataj, de 
același gen din sectorul III.

Pe această cale, un număr 
de peste 60 de mineri și-au 
însușit cea de-a do ia me
serie, cea de electrome
canici. iar peste 20 de elec- 
trolăeătuși au obținut ca
lificarea do miner. Ponde
rea celor care au absolvit 
cursurile do policalificare 
o dețin,, sectarul IV, întru
nit aici s-au introdus cel'.' 
mai multe utilaje de înaltă 
tehnicitate și tot aici se ri
dică și colo mai multe pro
blem,. privind 
întreținerea și 
acestora. liste 
deci, că participarea 
cursurile d„ 
a personalului muncitor din 
sectorul IV — undo se a- 
llă in funețiimo lre, com
plexe mecanizate și este 
în pregătire un a| patru- 
1 *a - a fo<‘ dictată de în
săși necesitățile prod u-ției.

llez.itaitel.'. muicii oa
menilor care s-au calificat 
sîn< in măsură să ne satis
facă. Desigur, «în tem abia 
la început. Viața, produc
ția ne cor tot mai mull 
Astfel, la sectorul III am 
început deja un nou. curs 
și tot din acest trimestru 
Vom deschide cursuri la 
sectorul IV si mai tîrziu 
la II. Totodată, s-a 
să perfecționăm 
căile formele

In zilele de 30 sep
tembrie și 1 ' octombrie | 
la B '.aiurești a avut loc 

Ia IV-a reuniune națio
nală a colecționarilor 

Ide insigne, manifestare 
organizată de cercul, nu
mismatic al 'Casei Cen
trale a Armatei. In ca
drul expoziției-concurs 

i largă (so- 
ciâl-economică, cultu- 

I-arliștică, sportivă și 
utilitară) au fost acor
date premii care

decis 
pe toate 

și metodele 
de policalificare, de ridi
care a gradului de califica
re a personalului muncitor. 

In cea mai recentă șe
dință a consiliului oameni
lor muncii pe mină s-au

Paul LUCILESCU 
inginer șef I.M. I.upeni

I cu tematică
• ciâl-economii

Iral-
lîtij

Idsițs? premii cuie 
minează pasiunea

I ..............
| Jiului : locul l —- ing. 
j Aurel Dula (Petroșani) ;

incu- 
unor 

colecționari din Valea

z sui vi vu ,

locul II — Cornel Mo- 
rariu (Petroșani) ; locul 
III — Elisabeta Mark și 
fIorați. -Mai k 
reșlij ; locui
I. Tăzlăbanu (BucitrSști); 
locul V —- Kelămen 
beri'u (Petroșani):

Un nou bloc 
în construcție

I*e șantierul de locuințe 
din Vulcan constructorii 
de la T.C.H. au atacat un 
nou obiectiv. La blocul IA 
au fost aduse primele pre
fabricate pe care construc
torii conduși de maistrul 
Emil Surdu au și început 
să le, monteze, hotărîți să 
devanseze graficul de e- 

xecuție.

După primul schimb de 
lucru din această lună, în 
abatajele Văii Jiului s-au 
obținut și primele succese.

O trecere în revistă, la 
sfîrșitul primului schimb 
de ieri, a evidențiat reali
zarea preliminarului de că
tre colectivele întreprinde
rilor miniere Livezeni, 
Vulcan și Paroșeni. Succe
sele exprimă hotărîrea co
lectivelor de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la ce
le trei întreprinderi minie-

Consemnăm de 
menea, un start bun în 
realizarea planului de că
tre colectivele de mineri 
de la unele sectoare. Ast
fel, preliminarul pe primul 
schimb al zilei de ieri a 
fost depășit de către sec
toarele II I.M. Bărbăteni.

In ztarul de azi
• Premieră teatra

lă Mireasa fără 
mire"

Virtuți ale 
adevăratei arte

S Sport
— Aron Cîndea, 

vicecampion balcanic 
la lupte libere

— Cronica meciu
lui U.T.A. — Jiul

— Rezultate, cla
samente, comentarii

Start în noul an sportiv școlar 
și de pregătire a tineretului 

apărarea patriei
In dimineața zilei de 

duminică, ix'ste 300(1 de 
elevi sportivi din Petro
șani au participat la ce
remonia de deschidere 
festivă a noului an spor
tiv școlar și de pregătire 
a tineret .ilui pentru apă
rarea patriei, desfășurată 
pe stadionul Jiul. Au fost 
prezenți la festivitate 
membri ai secretariatului 

: Comitetului municipal de 
partid, activiști de partid 
și de stat, cadre didacti
ce și părinți. Cp arest 
prilej, tovarășul I.azăr Fi-

lip, secretar al Comitetu
lui municipal de partid, 
președinte al Consiliului 
municipal de educație fi
zică și sport, a prezentat 
un bilanț, al anului spor
tiv școlar anterior, pre
cum și viitoarele obiecti
ve ale sportivilor școlari 
din Vale. în întrecerile 
de anvergură
ale „Daciadei". După de
punerea 
,Daciadei",

re de a-și realiza ritmle 
sarcinile de plan, luind un 
start bun încă din prima 
zi. Am consemnat printre 
performeri minerii din cu
noscutele brigăzi conduse 
de Aftonic Costea, Vasile 
Dănălaqhe, de la I.M. Live-, 
zeni, Dumitru Sabău, Ion 
Calotă, Constantin Popa, 
de Ia I.M. Vulcan, precum 
și Ilie Filiche, Francisc Fa- 
zakaș și Titu Teacenco, din 
abatajele mecanizate ale 
minei Paroșeni.

V I.M. Lonea și III I.M. 
Uricani, colective care se 
află în fruntea întrecerii 
socialiste desfășurate în 
cadrul întreprinderilor mi
niere. Acestea constituie 
exemple demne de urmat 
și de către celelalte sec
toare ale unităților miniere.

DE ÎOAM^

• Cu zîmbete gra
ve caricaturiștii au a- 
juns în anul 2001

rii urmărind cu interes 
reprizele d(. gimnastică 
prezentate tie elevii șco
lilor generale nr. 1, 4 și 
6, ai grupei de perfor
manță din cadril Clu
bului sportiv școlar Pe
troșani. Pe terenul Școlii 
generale nr. 4 s-au dis
putat atractive întreceri 

națională de handbal.
Asemenea 

jurămîntului demonstrații 
„izai icm-.-i , s-a dat star- â sportive sau 
tul în noul an sportiv și în celelalte 
comfietițional, speciale- Văii Jiului.

festivități, 
și întreceri 

desfășurat 
ale

, Conferința pentru 
re de seamă-și alegeri 
a filialei Petroșani a 
A.G.V.P.Ș., moment a- 
nual de .bilanț, a anali
zat în spirit critic și 
autocritic activitatea 
din cele două. sectoare 
— vînătoare și pescuit 
—, și a adoptat un cu
prinzător program , de 
măsuri. De asemenea a 
ales noul comitet și de
legații pentru conferin
ța județeană a asoci-ati-

_ei. (T.V.) I

\aă ittlormtim]*- - - - - - - - - - - - _v

Numa-j în 3 ani o ini
țiativă artistică '■— în 
expresie, dar educativă 
în substanță — din Va
lea Jiului a evoluat că
tre o manifestare expo- 
zițională cu prestigiu în 
toată țara. Este vorba 
despre „Salonul de 
toamnă al umorului", 
organizat de Comitetul 
județean do cultură și 
educație socialistă, Con
siliul municipal Petro
șani de educație politi
că și cultură socialistă 
și Uniunea Artiștilor 
Plastici, în cadrul fes
tivalului culturii și e- 
ddeației socialiste hune- 
dorene „Sarmis ’78".

Duminică dimineața,
la Casa de cultură din 
Petroșani, a avut loc 
vernisajul „Salonului de 
toamnă al umorului" ca
re, la a .III-a ediție, a- 
re terna „Caricatura a- 
nuluij 2001". In ' acest 
an, juriul a selecționat 
77. de lucrări (din 172 
prezentate) aparținînd 
unor caricaturiști eunos- 
euți în țară. Expoziția, 
prin tematica ei, pune, 
în. evidență, dincolo de 
valoarea artistică a de
senelor, un • aspect foar
te- actual și discutat din 
diferite unghiuri : oe
este caricaturistul. Des
pre . caricatură, des
pre funcțiile lucrit-- 
rile șînt mai clare pen
tru că acest gen al gra
ficii, prezent în 
toate publicațiile, 
urmărit de 
oarnen, tocmai pentru 
umorul, satira incisivă, 
cu trimiteri directe la 
viața de fiecare zii Iată 
de ce caricaturistul este 
un artist prin modalita
tea de -exprimare, dar 
și investighează perma
nent, în numele eticii, 
faptele, atitudinile, oa
meni. Pornind de la a- 
ceste elemente, fantezia 
lor investighează și vi
itorul, așa cum sc vede
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Virtuți ale adevăratei arte
In pragul celor 30 dc ani 

de existență, Teatrul de 
stat „Valea Jiului" își pro
pune realizarea unor pro
iecte ambițioase, care să a- 

. teste adevărata valoare ar
tistică a colectivului său și 
înscrierea într-o arie de 
referință republicană. Ast
fel, după ce a debutat cu 
montarea inspirată a unei 
drame din repertoriul uni
versal („Alegeți-1 singuri", 
piesă a dramaturgului slo
vac Ivan Bukovcan), tî
nărul, dar talentatul regi
ilor Florin Fătulescu atacă 
cu o distribuție considerată 
cîndva eterogenă, comedia 
„Mireasă fără. mire“, sem
nată de Bogdan D. Bogdan, 
pseudonim literar care în
văluie identitatea lui Ion 
Dinu Grigorescu, Radu 
Anoste Petrescu și Tudor 
Popescu. Opțiunea reperto
rială este binevenită, spec
tatorii de teatru tînjesc 
după comedii, cu subiecte 
contemporane. Piesa amin
tită are calități artistice e- 
vidente, într-un ritm di
namic sînt derulate și în
fierate întîmplărj și trăsă
turi (i Imorale ale unor 
indivizi care jinduiesc să 
se îmbogățească prin mij
loace ilicite. Satira, îngro
șată pînă la caricatură și 
grotesc, umorul suculent al 
textului sînt bine puse în 
valoare de actori cu vechi 
state de serviciu la Petro
șani. Astfel, Mircea Pîni- 
șoără, în rolul croitorului 
Ciobonea, are contribuție 
decisivă la declanșarea si
tuațiilor comice, ajutat fi
ind de un comportament 
scenic șarjant, de o mimică 
expresivă. Este de fapt 
cel mai reușit rol încredin
țat vreodată lui Mircea 
Pînișoară, care are însă și 
o parteneră pe măsură, Zi- 
zi Ilieș. Personajul Chirci 
pendulează între aceleași 
coordonate grotești, arse
nalul artistic al actriței îi 
conferă. însă o culoare a- 
parte, în special finalul ac
tului secund — scena trezi
rii din leșin, capătă pro
porții memorabile.

In schimbul de replici, 
în care Se înfruntă o lume 
a parvenitismului acultural, 
se reliefează un alt cu-

P o licalificarea
• (Urinare din pag. I)

analizat din nou aceste 
probleme și iată la ce con- 

..cluzii s-a ajuns :
in primul rînd să legăm 

mai mult cursurile de po
licalificare de activitatea 
productivă, respectiv să 
predomine lecțiile practice. 
Bunăoară, într-un abataj 
dotat cu complex mecani
zat, cum este cel condus 
de Ion Sălăgean, sunt în
tr-un schimb pînă la 16 
muncitori. Cinci dintre ei 
participă la cursuri de po
licalificare. In momentul 
în care se execută o ope
rație anume — avansarea 
cadrelor, să zicem — toți 
aceștia, sau trei dintre ei 
într-o zi, iar ceilalți în ur
mătoarea, să efectueze ne
mijlocit acest luciu. Dacă 
a intervenit o defecțiune, 
situația e cu atît mai ins
tructivă. Sub îndrumarea 
specialistului care vine să 
remedieze defecțiunea sînt 
analizate, în cele mai miei 
detalii cauzele ei și care 
au fost sau puțeau fi efec
tele. Concluziile trase au o 
mare putere de convingere, 
mai ales că, acolo, la fața 
Socului, se stabilesc și se 
învață cele mai potrivite 
manevre capabile să elimi
ne repetarea acelorași ne
ajunsuri.

Cu acest prilej, minerul 
Ion Budiliceanu, șef de 
brigadă într-un abataj cu 
complex mecanizat din 
sectorul III, șl membru al 
C.O.M., a propus ca echi
pele de revizii din zilele 

piu comic reușit Visarion 
— Seceleanu. Dumitru Dră- 
cea îngroașă tarele unui 
tip arhaic și pitoresc, îi 
invită pe Alexandru Co- 
dreanu să iasă din tipic, 
împreună pun în „insectar" 
personajele acuzate de so
cietate. In același sens, 
inspirată n; s-a părut și 
conjunctura conjugală 
Manole — Mița (Mircea 
Zabalon — Paulina Co- 
dreaiiu). Reîntoarcerea ac

Premieră
teatrală

„Mireasă fără
mire“

r/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzj

torului „rătăcitor" Alexe 
Corvin, în sinul colectivii-, 
lui teatral din Vale, l-a 
pus față în față cu un tip 
periferic, dar pitoresc, Sti- 
clete, pe care l-a înțeles 
bine, l-a caricaturizat eu 
consecvență. A avut am
biția de a pune in umbră 
jocul unui Ștefan Bănică 
sau Jean Constantin, în si
tuații similare (uneori însă 
a comis „împrumuturi" din 
personalitatea lor artistică), 
cert este însă că spre final, 
contribuția sa la ceremo
nialul ridicolei nunți este 
covîrșitoare, subliniind va
lențe de fidel profesionist.

Comedia „Nuntă eu dar" 
(titrată la Petroșani „Mi
reasă fără mire") are Și li
nele scăderi,. nu toți i „nun
tașii" pol să-și valorifice 
talentul .uneori spațiul co
mic,. ne .trimite la exemple 
clasice (Dumitru, întruchi
pat dc A’l. Anghelescu ne 
readuce aminte de „lozuri
le" lui Caragiale), rezolva
rea confHctuală, condamna
rea vehementă a persona
jelor negative se tace de
clarativ, deznodămîntul es
te nefiresc și iute curmat. 
Poate de aceea, neajutați 
de. text, neîmpliniți ca e- 
roi, mai tinerii Ara Flă- 
mînzeanu, Felix Anton Ri- 
zea Și Roșmarin Delica e- 

neluerăloăre să fie consti
tuite nu numai din elec- 
trolăcătuși ci și din mineri, 
care se pregătesc să devi
nă și electricieni sau me
canici. Cursurile de poli
calificare nu trebuie să fie 
cursuri școlare, ci școala 
muncii nemijlocite eu 
atît mai mult eu 
cit tehnologiile se per
fecționează de la o zi la 
alta. Acest fapt ne-a obli
gat să ne gîndim la orga
nizarea unor forme de per
fecționare a pregătirii pen
tru cei cu policalificarea 
absolvită. De altfel, la sec
torul IV, pentru complexul 
al treilea, iar acum pentru 
cel de-al patrulea, la fel 
ca și pentru echipele „ser
vice" de la celelalte com
plexe am simulat în scop 
educativ- încă de la supra
față defecțiuni pe combine 
sau secții de susținere pu- 
nîndu-i pe cei care le vor 
utiliza să le remedieze. Pe 
toate aceste căi urmărim și 
dezvoltarea responsabili
tății minerilor față de uti
laje.

Demnă de remarcat este 
și ideea de a realiza prin 
toate mijloacele posibile o 
mai bună colaborare între 
cei ce lucrează nemijlocit 
și cei ce conduc procesul 
de producție, între „partea 
minieră" și „partea electro
mecanică", să le împletim 
munca astfel Incit să se 
simtă deopotrivă părtași la 
întregul proces productiv, 
devenit din ce în ce mai 
complex odată cu progresul 
tehnic.

șters. 
Vaier

voluează oarecum 
spre deosebire de 
Donca (Dincă) și llie Ște
fan (Ionescu), care demons
trează un registru expresiv 
mai larg în episodicele ior 
apariții. La realizarea 
spectacolului, și-a adus o 
contribuție consistentă și 
scenograful Ștefan Barath, 
la a doua colaborare cu 
Florin Fătulescu. A intuit 
bine decorul, un adevărat 
personaj în.„ piesa, austeri
tății atelierului de croito
rie i-a opus, în. actele ur
mătoare, opulența aparta
mentului lui Ciobonea, dar 
și lipsa de gust a celor de 
teapa lui, care „string" ne
numărate piese de interior 
valoroase, dar fără djscer- 
nămînt artistic. De aseme
nea, demnă de remarcat 
arhitectonica apartamentu
lui care permite actorilor, 
pe lingă o desfășurare, ne- , 
stingherită, 0 adevărată 
caracterizare.

Noua premieră a teatru” 
lui din Petroșani, care a- 
bordează Un gen oarecum 
„proscris" pînă nu demult 
în repertoriul său (măcar 
ca realizare) a tost Intim- . 
pinată și subliniată cu a- 
plauze. Cascadele de rîs 
au ilustrat suculenta umo
rului, au marcat jocul ins
pirat al actorilor, reușite-

- le regiei și scenografiei, 
constituind recunoașterea 
unui fapt cert — pasul î- 
nainte spre adevărata artă, 
și după părerea noastră, o 
invitație spre sala de spec
tacol, de unde se pleacă 
apoi cu o bună dispoziție, 
dar și cu învățăminte. In 
genere, o invitație spre vir
tuțile „nuntașilor", ale re
gizorului Florin Fătulescu . 
și colaboratorilor săi teh
nici. ■ •.

Ion VULPE

p '
■

• Z. - ,

Imagine de la premiera spectacolului cu piesa „Mireasă fără mire“.
Foto : Ion LEONARD
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Acest film al studiouri
lor din Turcia se remar
că prin două aspecte : se 
înscrie perfect in peri
metrul artei cinematogra
fice realiste al cărei scSp 
este reflectarea cotidia
nului, fără fard și fără 
artificii; Tiirkan Șoray 
este reprezentantul unei 
generații de regizori, că- 

este foarte apro- 
atît 

de 
cil

reia îi 
piață 
tica 
cial, 
hologică. 
inspiră, 
filon generos și, practic,

. inepuizabil — viața con
temporană a Turciei.

Perspectiva din care 
Tiirkan Șoray se apropie 
de problematica propusă 
investigării este critică. 
In ansamblul său filmul 
este mișcător prin since- importantă pe care o ri- .. . ..
ritatea lui. Anacronisme- dieă filmul este și .aceea zorală, de factură soeial- 
le, ecourile feudale ce a emigrării, determinată 
străbat în lung și-n lat de erica economică in ca- 
structura socială, nadrep- re se zbate țara. Tînărul 
tățile flagrante la care Ibrahim, protagonistul 
sînt supuși cei privați de xfilmului, este nevoit să 
drepturi, se constituie în- aleagă această Cate— ai-

; problema- 
ordiri so
si cea psi- 

„Intoarcsrea" se 
așadar, dintr-un

„Salonul 
de toamnă 

al umorului'*
• (Urmau din pag t)

îh expoziția care este des
chisă pînă la 15 octombrie. 
Funcția caricaturii este de 
natură educativă: zîmbind 
sau rîzînd (atîtea și atîtea 
înțelesuri poate, avea rî- 
sjI (!) înaintăm In viață, 
despărțindu-ne de ceea ce 
e perimat, ieșit din regu
lile societății noastre. Din
colo de harul ei umoristic, 
caricatura ne sugerează lu
cruri serioase, ba chiar 
grave. In acest an premiile 
salonului au fost: „Lam
pasul ’78" — Constantin 
Ciosu (Bacău) și Dumitru 
Negrea (Biieurești), peste 
vârsta de 30 de ani, iar sub 
vîrsta de 30 de ani — Ion 
Barbu (Petrila) și Traian 
Furnea (Luduș); premiul 
„Minereul dc- aur“, pentru 
debut, a fost dat ex-aequo 
lui Nicoiae Mocanu (Tîrnă- 
veni) și Irina Dascălu (Ba
cău). Alte premii au fost 
acordate, de organisme și 
instituții din municipiu și 
județ, unor graficieni par
ticipant la expoziție: Ni- 
colae Claudiu, Matty As
lan, Octavian Andronic 
(Ando). Octavian Bour, Va- 
sile Crăiță-Mîndrâ, Mihai 
Boacă, Nicoiae Viziteu și 
alții.

La a treia ediție, „Salo
nul de toamnă al umoru
lui" drn Petroșani — una 

tr-o imagine sumbră. Nu 
trebuie să confundăm, în
să, obiectivismul lui Tur- 
kan Șoray cu pesimismul. 
Filmul „întoarcerea" ex
plorează într-adevăr o 
realitate sumbră, dar sînt 
sugerate căile de ieșire 
din ea. Drama, latentă la 
incîput apoi din ce în ce 
mai manifestă, dintre • 
pereche tînără și un po
tentat local sînt premise 
conflictuale de real in
teres și posibilă pentru o 
evoluție impunătoare în 
direcția confruntării in 
plan social.

Este cu totul memora
bil modul în care regizo
rul conduct acțiunea în 
așa fel ca sa să îndepli
nească plenar condiția de 
vehicute' al unei idealii 
dense. O problemă foarte

Instantaneu de la ver

nisajul Salonului de 

toamnă al umorului.

Foto : Ion LICIU 

dintre cele patru manifes
tări de acest gen din țară 
— este o acțiune deosebită, 
cu valoare artistică și e- 
ducativă bine conturată în 
viața cultural-artistică a 
Văii Jiului, fiind o acțiu
ne stimulată de Festivalul 
național „Cîritarea Româ
niei", ediția a U-a.

Teri dimineață, caricatu- 
riștii au fost oaspeții mi
nerilor de la Petrila.

doina multor țărani turei 
— pentru a-și asigura o 
existență și pentru a scă
pa de persecuțiile despo
tice ale moșierului, riv- 
nind nu numai pămîntul 
țăranilor, dar și la fru
moasa Gulcan, logodnica 
Iui Ibrahim. Trecînd prin; 
gama sentimentului 
dezrădăcinare, supus 
feetului depersonalizant 
al unui ntediu străin și 
ostil, Ibrahim .reprezintă 
exemplul dramatic al pă
răsirii involuntare a ve
trei, al luării căii pribt- 
giei, ceea ce, în viziunea 
regizorului turc este o 
modalitate de a spori și
rul acuzațiilor țață de 
inegalitățile sociale

După „Judecătorul din 
Bodrum". Tiirkan Șoray 
își reafirmă prin „Întoar
cerea" atît vocația regi-

de
e-

critică, ocolind tentațiile 
exotismului, militînd pen
tru un cinematograf al 
curajului.

C. ALEXANDRES! U

Prognoza vremii 
pe luna octombrie

Luna octombrie se carac
terizează printr-un regim 
pluviometric mai deficitar, 
iar din punct de vedere 
termic se prevede a f'i >nai 
răcoroasa decît normal. Ră
ciri ale vremii, mai accen
tuate, se vor face simțite 
în intervalul 19—24, jar în 
ultimele două decade, bru
mele vor fi mai frecvente.

Intervalul 1—6 se carac
terizează prin vreme răco
roasă, mai ales noaptea și 
dimineața, cerul va fi va
riabil, iar izolat va ploua 
slab. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, predomi- 
nînd din sectorul nord-est. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 4 și 14 
grade, izolat mai coborîte 
în estul Transilvaniei, iar 
cele maxime, intre 16 și 
24 grade. Local, dimineața 
se va produce ceață.

Intre 7 și 13, vremea va 
fi în general frumoasă cu 
cerul variabil. Ploi izola
te vor cădea în primele zi
le, iar vîntul va sufla slab 
pînă al moderai, cu inten
sificări locale, de scurtă 
durată, în sectorul nordic, 
Temperaturile vor ii în scă
dere ușoară, cu minimele 
cuprinse între 0 și 10 gra
de, izolat mai coborîte. 

•Maximele vor fi cuprinse 
între 12 și 22 grade, mai 
ridicate în sudul țării. Pe 
alocuri-se va produce .bru
mă.

In perioada cuprinsă în
tre 14 și 18, vremea va fi 
frumoasă, cu cerul mai 
mult senin și vînt slab. 
Temperaturile vor înregis
tra o creștere ușoară, fiind 
cuprinse îritre 14 și ?4 de 
grade, iar cele minime în
tre minus 1 grad și plus
9 grade. Dimineața se va 
produce brumă, îndeosebi 
în nordul țării.

In intervalul 19 și 24 vre
mea se va răci, cerul va 
fi variabil și vor cădea 
precipitații izolate, sub for
mă de ploaie, iar la munte 
sub formă de lapoyiță și 
ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, pre
dominând din sectorul nor
dic. In primele ore ale di
mineții. local, se Va produ
ce ceață. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse în
tre minus 4 și plus 6 grade, 
iar cele maxime între 8 și 
18 grade. Local se va pro
duce brumă și îngheț la 
sol.

In ultima parte a lunii, 
24—31, vremea se va încăl
zi ușor, cerul va fi tempo
rar noros, iar dimineața ji 
seara se va produce frec
vent ceață, pe alocuri vt>» 
cădea ploi slabe și burni
ță. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 
2 și plus 8 grade, izolat 
mai coborîte în nordul ță
rii, iar cele maxime între
10 și 20 grade. Izolat • se 
va produce brumă.
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Aron Cîndea, 
vicecampion balcanic 

libereia lupte
...Prin 1975, profesorul 

Gh. Pop și antrenorul 
Vasile Făgaș de la C.S.Ș. 
Petroșani, au organizat 
o acțiune de selecție Ia 
lupte libere, în rîndul e- 
levilor Școlii generale nr. 
6 din Petrila, în urma că
reia în fața saltelei do 
antrenamente s-au pre
zentat cu regularitate în
că vreo cîțiva copii. Se 
remarca, prin calități fi
zice deosebite și printr-o 
ambiție aparte, un puști, 
care împlinește abia a- 
cum 14 ani și cîntărește 
40 kg. Este vorba de Â- 
ron Cîndea, care, la edi
ția din acest an a repu-, 
blicanelor de copii, a rea
lizat primur său succes 
republican — titlul de vi
cecampion național. Per
formanța i-a adus toto
dată selecționarea în lo
turile reprezentative, a- 
colo unde a avut însă de 
înfruntat alți puternici 
adversari de categorie, de 
greutate și vîrstă.

Dovedindu-se cel
bun, a cîștigat și dreptul 
de a ne reprezenta culo
rile țării la Balcaniada de 
lupte, ce s-a disputat la 
sfîrșitul acestei săptămîni 
la Craiova. Concurînd cu 
multă ambiție, reprezen-, 
lanțul Văii Jiului a intrat 
în posesia medaliei de 
argint, care, adăugată la

mai

panoplia de trofee a lup
tătorilor școlari din Pe
troșani, ridică numărul 
lor la 20 de medalii în 
ultimii patru ani, de cînd 
sînt antrenați de tande
mul tehnic Gh. Pop — 
Vasile Făgaș.

Cariera sportivă și suc
cesele repurtate de Aron 
Cîndea, alături de coechi
pierii săi, ilustrează e- 
locvent pasiunea, price
perea și încrederea în ta
lentele sportive din Vale 
ale antrenorilor lor, dar 
și ambițiile și calitățile 
native ale sportivilor noș
tri. In același timp, cons
tituie un exemplu demn 
de urmat, pentru ca spor
tul municipiului nostru 
să cîștige noi „stele" în 
arena națională și inter
națională. (I.V.)

IndubitaDH, lotoaiul hu- 
nedorean, prăbușit în pro-- 
pria-j neputință, țintuit la 
periferia clasamentului de 
eșecuri răsunătoare, dar și 
rușinoase, cu același,,naș"' 
pe teren propriu — o am
bițioasă promovată cu ini
țiale Pe măsură (F.C.) din 
Baia Mare, trăiește ham- 
letiene dileme, despre a fi 
sau a nu (mai) fi în prima 
divizie. Pe noi, pe cei din 
Vale, ne amărăște soarta 
Jiului, ai căru; combatanți 
s-au întors și de pe malu
rile Mureșului, 
„pe scuturi", 
accidentul lui 
scoasă fiind astfel din an
grenajul echipei piesa cea 
mai delicată, dar și cea 
mai prețioasă. Dar și fără 
căpitanul de echipă, oaspe
ții. s-au confruntat totuși 
de la egal la egal cu tex- 
tiliștii în prima repriză, 
scorul alb de pe tabela de 
marcaj fiind mărturie. A-

din nou, 
S-a invocat 

Mulțescu,

în- 
fiai- 
„de-

devărata explicație a 
frângerii este condiția 
că sub orice critică a 
cadei de vîrstă" din primul 
eșalon — testele o dovedi
seră mai demult, alarma 
n-a fost falsă și totuși cei 
vinovați de această stare 
de lucruri „clocesc", 
tihnă, dar cu fruntea 
tină, iluzii în jocul întîm- 
plării fericite. Jiul a fost 
părăsit, duminică, de sorți, 
din min. 50 cînd Coraș a 
„întors" un balon spre Bro- 
șovschi și acesta, cu înțe
leaptă minte a anilor pe- 
trecuți pe gazon, l-a tri
mis pe excelentul Cavai la 
penitență, dincolo de linia 
buturilor. Vești din eter a- 
nunțau și alte nescontate 
și umilitoare catastrofe la 
Rm. Vîlcea și Timișoara. 
Ce mi-e și cu Gloria asta 
ce mie și cu Sportul stu
dențesc !

Dar pînă a ne dumiri a- 
supra acestor triste întîm-

în 
în

plări, Broșovschi l-a servit 
impecabil pe Cura (57) și 
pul" acestuia a 
multe aStenii și 
între frumoșii și 
munți Retezat, Șurian 
Paring. Consecința 
frîngere la scor de forfait 
(păcat de cheltuielile de 
deplasare), echipa lui Do- 
mide, cel care autografiase 
una din barele adversari
lor nu mai are strălucirea 
de odinioară și. totuși și-a 
■retușat golaverajul, pentru 
eventualele lupte la potou...

Ne este greu să ne expli
căm ce se întîmplă cu 
fotbaliștii Jiului. Pradă de 
„preț" în deplasări, se 
înfruptă toate megieșele 
„lanternei roșii" din punc
tele lor, acasă, cu emoții 
a, cules doar patru puncte 
și atenție, n-a întîlnit de- 
cît una din fruntașele cla
samentului. Conducerea 
clubului și antrenorii ar

FOT BAL, Dl
Știința, învinsă de un arbitru I

' Minerul Ghelar 
ța Petroșani 1—0 
După o 
în care 
onoreze 
studenții

Stiin- 
(0-0) 

suită de meciuri 
nu reușiseră să-și 

cartea d? vizită'' 
își propuseseră la 

Ghelar un joc bun, din ca
re să scoată puncte. Gaz
dele, însă, încă din debut 
se lansează în atac trecînd 
Pe lîngă o mare ocazie de 
a deschide scorul în minu
tul 12, cînd Hanganu sal
vează de pe linia porții un 
balon cc se îndrepta n?-

RL'GBI jiC1!pa F.R R„“ RACEMIN Baia Mare—Știința Petroșani

Incredibil, dar adevărat: 24-0 !
La Cluj-Napoca,

RACEMIN Baia Mare, ju
când „acasă", a reușit un 

. scor nesperat,- dar meritat, 
luînd în considerare o sin
gură calitate a jocului lor 
inc isi vi ta tea în atac. Ast
fel, nu trecuseră nici 4 mi
nute d? la debut și Ștefan 
Eugen realizează o l.p.c., 
care a fost urmată numai 
după zece minute, de o în

cercare a unui alt fost stu
dent la Petroșani Cantea, 
transformată de
9—0... Din acel 
meciul trece în 
la „cheremul" 
Manea, care își 
probabil, poziția 
fara cursului 
dîrid ocazie

Tîrniacev: 
minut 14, 
totalitate 

ar b litrul u i 
fluieră, 

lui in a- 
meciului,

bâimărenilor 
să puncteze fără dificulta
te prin Tîrniacev (l.pie., 2

transformări), Giigor și Șt. 
Eugen (cite o încărcare). 
Știința Petroșani, Iară opt 
titulari în echipă s-a vă
zut descoperită și depășită 
în jocul la grămadă și pe 
înaintare, iar „șarj ele" la 
mină inițiate, s-au oprit, 
cu regularitate,’ în linia de 
20 de metri, acolo unde... 
fluiera arbitrul Manea...

Șt. COSTEA

stingherit spre plasă. Ști
ința a reușit, în continua
re, iară prea mult efort, să 
„înghețe" jocul la mijlocul 
terenului, pentru ca apoi, 
în urma unui fault comis 
la 20 m, Seceanșchi să tri
mită un șut năprasnic spre 
poarta lui Selegea, apărat 
în extremis de portarul djn 
Ghelar.

Repriza secundă s-a ca
racterizat printr-un joc in
teligent, gîndit al oaspeți
lor. cu atacuri care i-au 
pus în situații clare de joc 
pe D imitreasa, Velcotă, 
Seceanșchi, rămas? Insă de 
fiecare dată fără rezultat 
pe tabela de marcaj.

Golul a survenit în min. 
53, la o fază în urma că
reia arbitrul Anca din A- 
rad a uluit, prin decizia 
sa, stadionul : Popa forțea
ză in atac, se aruncă pur 
și simplu în careu și... stu
poare: 11 metri!!! Ganțo- 
ne primește „oferta", în
scriind golul ce a adus 
minerilor mulțumită frec
ventelor greșeli de arbitraj 
din divizia C, o victoria 
discutabilă. <S. MINDKUȚ)

„ca- 
provocat 
insomnii 

falnicii 
Și 

— în-

tulburi"?
trebui să se pună de acord 
cu jucătorii, ca ambițiile 
lor, dacă Se mai P°t numi 
ambiții, să se realinieze 
din nou cu cele ale supor
terilor, altfel cele nici 36 
de sutimi realizate față de 
activul posibil, vor fi de 
rău augur pentru Bucures- 
cu și compania, pentru ai 
săi coechipieri care con
tează ca luptători doar pe 
„iarba verde de , acasă". 
Cele 13 goluri, primite să 
fie un avertisment nu nu
mai pentru apărători de 
multe ori ei și-au făcut 
bine datoria, lipsa de com
bativitate a mijlocașilor și 
mai ales a înaintașilor i-a 
silit Ia greșeală. ~

Iată de ce, Ia Jiul curg, 
ca și altădată, „apele tul
buri"... Cine se încumetă, 
spre bucuria tuturor, să le 
limpezească ?

V I Z I A C
Reabilitare doar pe... 

jumătate
Metalurgistul Sadu — 
Minerul Vulcan 0—0

Dornici de a-și spăla ru
șinea celor două meciuri 
pierdute acasă, jucătorii de 
la Minerul Vulcan. s-au 
deplasat la Sadu cu . dorin
ța fermă de a mai recupe
ra din puncte. Ei au reușit 
printr-o mobilizare exem
plară să obțină un punct de
osebit de prețios în tentati
va de depărtare de subsolul 
clasameriijîlui. După ce în 
prima repriză au înscris 
un gol valabil, anulat pe- 
motiv de ofsaid, în repriza 
secundă ei au rezistat cu 
succes atacurilor furibun
de ale gazdelor. S-au deta
șat prin jocul 'foarte bun 
portarul Moldovan, Arun- 
cuteanu, Stoenescu, Polgar, 
Haiduc precum și extrema 
Bălan venit ades?a în a- 
jutorul apărării. A condus 
excelent o brigadă de ar
bitri din Sibiu o partidă 
disputată care n.e dă spe
ranțe într-o evoluție mai 
aproape de posibilități a 
Minerului Vulcan.

Divizia A
REZULTATE TEHNICE : U.T.A.

— Jiul 3—0, S.C. Bacău — „U"
Craiova 0—0, F.C. Baia Mare — 
A.S.A. 2—0, Dinamo — F.C. Cor- 
vinul 4—0, Chimia — Sp. Studen
țesc 1—3, „Poli" Iași — F.C. Olirn-' 
pia 2—1, Steaua — C.S. Tîrgoviște 
3—1, „Poli" Timișoara — Gloria 
0—2. F.C. Bihor — F.C. Argeș 2—1.

CLASAMENTUL
• o. caua

r -C. Baia Mare 
„U" Craiova 
F.C. Argeș.
Dinamo
Sp. Studențesc 
S.C. Bacău 
„Poli" Iași
C.S. Tîrgoviște
A.S.A.
U.T.A.
Gloria
F.C. Cor vinul
F.C. Olimpia
F.C. Bihor
Chimia
Jiul
,.PoIi“ Timișoara

6
6
3
4

7
7
7
7
7 3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1 3
1 3
2 3
0 4
0 4
14
1 4
1-4
0 5
2 4

Ion VULPE

Infrîngere, dupâ o

evoluție

nesatisfăcătoare
Metalul Rovinari —

Minerul Lupeni 1—0 (1—9)

11-
11-

12
12

9
9
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4

Divizia C 7
REZULTATE TEHNICE : Pro

gresul Băileșți — Constructorul 
Tg. Jiu 4—1, Pandurii Tg. Jiu — 
Dierna Orșova 2—1, Bistrița Bă
beni — Lotru Brezoi 1—0, 
Metalurgistul Sadu — Minerul 
Vulcan- 0—0, Metalul Rovinari — 
Minerul Lupeni 1—0, Gloria Dro
beta Tr. Sev. — Chimistul Rm. 
VI. 2—1, Constructorul Craiova — 
Minerul Motru 0—0, Unirea Dră
gășani — C.F.R. Craiova 2—1.

Clasamentul
Pandurii Tg. Jiu 
C.F.R. Craiova 
Constr. Craiova 
Chimistul Rm.
Unirea Drag.
xMinerul Lupeni
Dierna Orșova 
Metalul Rovinari 
Gloria
Metalurgistul 
Progresul 
Lotru Brezoi 
Bistrița Băbeni 
Minerul Motru 
Constr. Tg. Jiu 
Min. Vulcan

V.

6
6
6
6
6
6
6
6

1 
o
2
1

0 15- 5
2 14- 7
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

2 3 2
3 13
2 3 2
3
3
2
3
3
2
2
2
2 
1

ETAPA VIITOARE ; F.C. Argeș
— „Poli" Timișoara, F.C. Bihor — 
C.S. Tîrgoviște, F.C. Olimpia — 
Dinamo, F.C. Corvinuț — Chimia 
A.S.A. — U.T.A., Steaua — Sp 
Studențesc, S.C. Bacău — „Poli" 
Iași, Jiul — „U“ Craiova, Gloria
— F.C Baia Mare.

Divizia C 8
REZULTATE TEHNICE : Meta

lul Oțelu Roșu — Electromotor 
Timișoara 1—3, Minerul Ghelar — 
Știința Petroșani 1—0, I.C.R.A.L. 
Timișoara —• Unirea Sînnicoiau 
Mare 1—0, Laminorul Nădrag — 
Gloria Reșița 3—1, Vulturii tx, Lu
goj — Minerul Oravița 5—0, C.l.L. 
Blaj — Metalul Bocșa 2—1, 
Metalul Hd. — Unirea Alba Iuiia

Unirea0—3, C.F.R. 
Tomnatic 1—

Meciul dintre Metalul 
Rovinari — Minerul Lu
peni disputai pe un teren 
anexă al stadionului din 
Tg. Jiu (teren complet cțe- 
nivelaț și plin de apă) în 
prezența 
spectatori 
joritatea 
Metalului 
drumul „Pandurilor" 
localitate spre o nouă 
movare în divizia B a 
de o factură tehnică 
destă. Prima mare 
a meciului aparține oaspe
ților în min. 5 clar Leca 
și Tismănaru se încurcă 
reciproc și ratează. Treptat 
gazdele își impun 
rițatea teritorială, 
mai ales jocului 
slab al liniei de 
Minerului" care în 
meci a lăsat totul 'pe ume
rii apărătorilor. Gazdele 
ratează două mari ocazifi 
în min. 16 și 18, atacînd 
mai ales pe partea junioru
lui Popa care este ușor de
pășit. De pe această parte 
pornește o fază periculoa
să în min. 23, cînd la o 
ezitare a întregii apărări 
extrema dreaptă a gazde
lor înscrie singurul gol 
al meciului printr-un șutf 
sec din interiorul careuluă 
de 16 m. După acest gol; 
Rus trece pe partea stin
gă a apărării reușind să 
mai stăvilească atacurile 
gazdelor. Pînă la pauză 
semnalăm ocazia din min. 
43 a lui Tismănaru. La re
luare, în min. 47 Burdan- 
giu ratează de la 4 m e- 
galarea, șutind peste poar
tă. Din păcate, nici prin 
cele două schimbări (lacob 
în locul lui Moț, Tudor în 
locul lui Dosan) elevii an
trenorului Mihalache nu au 
aplombul necesar pentru a 
depăși 
ar fi 
ar fi 
Astfel 
bitrată 
condusă de Drăguț Alexe 
din Zimnicea, se încheie 
cu o înfrîngere care, înî 
contextul luptei pentru ra* 
venirea în divizia B, eapâe 
tă

, re 
lui

a peste 4000 de 
dintre care ina- 
doreau victoria 
pentru a netezi 

din 
pro- 
fosfc 
mo- 

ocazie

superio- 
dațorită 

foarte 
mijloc a 

acest

Campionatul județean
REZULTATE TEHNICE; Meta 

Iul. Simeria — Aurul Certej 1—3, 
Metalul Criscior — Dacia II O- 
răștie 2—1, C.F.R. Petroșani — 
Constructorul Hd. 2—1, Minerul 
Paroșeni — Prep. Teliue 3—0, Ex
plorări Deva — Prep. Petrila 5—9, 
I.M.C. Bircea — Minerul Uricani 
2—0, Auto Hațeg — Minerul 
ninoasa 2—9, Parîngul Lonea 
I.G.C.L. Hunedoara 2—1.

CLASAMENTUL
Explorări Deva 
Constr. Hd.
Dacia II Orăștie 
Min. Paroșeni 
A.irul Certej 
Min. Aninoasa 
Parîngul Lonea 
Min. Uricani 
I.M.C. Bircea 
C.F.R. Petroșani 
I.G.C.L. Hd. ' 
Prep. Petrila 
Met. Criscior 
Met. Simeria 
Auto Hațeg 
Prep. Teliue

A-

Simeria — 
■1.

CLASAMENTUL '
1
1
1
2
2 8- 

10- 
11- 

5-

5 1
5 0
5 0
4

1
2
2

12
1 2 
0 3
2 2
1 3
2 3
0 4
2 3
8 4
1 4
1 4
3 3
1 6

3
4
8
9

4
3
3
3
3

1
2
2
1
1

11
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3

Unirea Alba 1.
Unirea Tomnatic
I.C.R.A.L. Timiș,

Lamin. Nădrag 
Unirea Sînnicoiau 
ilieclronfotor 
Vuluirii tx. Lugoj 
C.l.L. Blaj
Știința Petroșani
Gloria Reșița 
Metalul Bocșa 
Met. Oț. Roșu
Metalul Ud. 
Min. Ghelar 
Min. Oravița 
C.F.R. Simeria

ETAPA
Tomnatic — Știința Petroșani, 
Electromotor Timișoara — Gloria 
Reșița, Minerul Oravița — C.F,R. 
Simeria, Vulturii Textila Lugoj — 
I.C.R.A.L. Timișoara, Metalul O- 
țelu - Roșu — Metalul Bocșa, 
Unirea Sînnicoiau Mare — Meta
lul Hunedoara. Minerul Ghelar r— 
C.I.L. Blaj, Laminorul Nădrag — 
Unirea Alba Iuiia.

12- 6
8- 5
8- 9

10- 6
13-13

o- 9
9- 18

11- 7
9- 9
5- 8
3-11
8- 8
6- 10
5- 9
octom-

0
1
1
1
1
2 3

4
4
(8
Vilcea

o
1

6
6
6
6
6

6 2 3 1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
3

VIITOARE : 
- Știința

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
2
2
2
2
2
2
1
1
0

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

10- 3 9
14- 7 8
8-6 8

15- 11 7
4
.7
9
6

9-19
11- 12
9-10
7-11
5- 11
6- 9
5-13
2- 6

7
7;
71
6
6
5
5
5
5
4
4
3

Unirea

7
7
7
7
7 4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
3
3
2
3
2
3
2
2
1
0

20-
21-
18-
16-
13- 10
11-12
14- 16
12-16
13-12
13-15
7-13
6- 13

10- 9
13-16
7- 11
4-31

apărarea care dacă 
fost mai încercată 
cedat cu siguranță, 
această partidă, ar- 
bin? de o brigadă

6
6
6
6
6
6
6
6 3 0

3
2
2
2
2
1
2
1

ETAPA VIITOARE 
brie): Chimistul Rin.
Unirea Drăgășani, Gloria Drobeta 
Tr, Sev. — Bistrița Băbeni, 
Metalul Rovinari — Minerul Vul
can, Dierna Orșova — Progresul 
Băileșți, C.F.R. Craiova . Lotru 
Brezoi, Minerul Lupeni — Cons
tructorul Craiova, Constructorul 
Tg. Jiu — Metalurgistul Sadu, Mi
nerul Motru —. Pandurii Tg. Jiu.

11 
10 
10 

9 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
1

ETAPA VIITOARE: Aurul Cer- 
tej — I.G.C.L. Hunedoara, 
Minerul Aninoasa — Parîngul Le
nea, Minerul Uricani — Auto Ha
țeg, Preparatorul Petrila — I.M.C. 
Bircea, Preparatorul Teliue — Ex
plorări Deva, Constr. Hunedoara
— Min. Paroșeni, Daeia II Orăștie
— C.F.R. Petroșani, Metalul Si
meria — Metalul Criscior.

dimensiuni îngrijorătoa» 
pentru iubitorii fotbalu» 
'din Lupeni.

Alexandru TATAR
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România promovează o politică externă 
deschisă și consecventă

® Articol din revista indiană
DELHI 2 (Agerpres). Re- 

Visi-i. „Soeiîilook" care apa
ce in capitala Indiei, con
sacră un. amplu articol 
prezenței active a țării 
noastre în viața internațio
nală sub titlul: „România 
promovează o politică ex
ternă deschisă și construc
tivă".

’ „România — se spuna în

articol — deține o poziție., 
distinctă în lume, pe care 
realitățile, viața au dove
dit-o prin forța incontesta
bilă a faptelor, pentru că 
ea întreține relații bune și 
toarte bune c.i marea ma
joritate a țărilor lumii. Nu 
este nici un secret pentru 
nimeni, ci mai degrabă un 
moment de meditație că

apreciere dată echipamentelor
și asistenței tehnice din România

„Socialook“
România promovează rela
ții bune atît eu țările ve
cine, cît și cu țările înde
părtate, atît cu țările cu 
aceeași orînduire socială, 
cît și cu.state cu sisteme 
social-pplitice diferite. '

Această poziție a Româ
niei este rezultatul politicii 
sale externe, inițiată și 
promovată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, care ur
mărește în mod constant 
dezvoltarea prieteniei și 
colaborării fructuoase cu 
toate țările și popoarele 
iubitoare de pace“.

Ritmul lent al dialogului Nord-Sud 
provoacă o profundă preocupare

WASHINGTON 2 (Ager
pres). .Secretarul general. al 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
și-a exprimat „profunda 
preocupare în legătură eu 
ritmul lent al dialogului 
Nord-Sud dintre țările in-, 
dusțrializate și cele in curs 
de dezvoltare". Intr-o cu
vântare rostită în fața par- 
ticipanților la cel de-al 
26-lea . Congres al Camerei 
Internaționale de Comerț, 
care se desfășoară la Or
lando, în Florida, Wald
heim a propus o serie de. 
măsuri și inițiative pentru 
a se: putea face față actua
lelor dificultăți economice. 
Printre acestea, el a men

ționat : sporirea substan- 
■ țială a asistenței destina
te țărilor în curs de dez
voltare în condiții avanta
joase: abținerea țărilor in
dustrializate de la măsuri 
protecționiste ; încheierea 
unor acorduri internaționa
le privind materiile, prime, 
însoțite de crearea unui 
„fond comun" card să pună 
lâ adăpost țările în curs de 
dezvoltare împotriva fluc
tuației prețurilor la mate
riile. prinig pe care le ex
portă pe piețele internațio
nale ; angajarea deplină a 
tuturor țărilor în procesul 
decizional al economiei-in
ternaționale.

FILME

PETRQȘANI — 7 No
iembrie : Amintește-ți 
de mine ; Republica : 
Cîn tecul lebedei; Uni
rea : întoarcerea.

LONEA : Un. pod prea 
îndepărtat.

AN1NOASA : Valea 
prafuluj de pușcă.

. VULCA N : Suferințe- 
le tînărului Werther. i

LUPENI — Cultural :"j 
Unde apa c limpede și | 
iarba verde; Muncilo- | 
resc : Miliționcele din. 
insulă. .

UR1CANI : Prețul vie- . 
ții.

DACCA 2 (Agerpres). 
Președintele Republicii 
Populare Bangladesh, Ziaur 
Rahman, a inaugurat în 
orașul Barisal o fabrică 
textilă pentru care Româ
nia a livrat marea majo
ritate a echipamentelor și 

' a asigurat asistența teh
nică. Realizată în baza a- 
Cordului guvernamental de 
cooperare economică, teh
nică și științifică dintre ța
ra noastră și Bangladesh, 
această modernă unitate

Orientul
CAIRO 2 (Agerpres). 

Mustafa Khalil. secretar 
general al Comitetului 
Central al Uniunii Socia
liste Arabe a anunțat ofi
cial duminică seara forma
rea Partidului Național 
Democrat condus de pre
ședintele Anwar El Sadat, 
informează agenția MEN.

CAIRO 2 (Agerpres). La 
Cairo au început, luni, lu
crările Adunării Poporului 
a Republicii Arabe Egipt.

In cadrul lor, președin
tele Anwar El Sadat a ros
tit o cuvîntare în care, a 
prezentat rezultatele reu- 
«•iunii.'de la Camp David 
și concepția egipteană 

-privind pacea în Orientul 
Mijlociu.

■ BEIRUT 2 (Agerpres). In 
cadr il eforturilor în ve
derea restabilirii ordinii 
și securității la Beirut, 
președintele Libanului,. E- 
fias Sârkis, a prezidat du
minică o reuniune la care 
a asistat și colonelul Sami 
Al Khatib-, comandantul 
Forțelor Arabe de Descu-

industrială este rodul bu-, 
nei colaborări economice 
statornicite între cele două 
țări, al extinderii relațiilor 
lor pe multiple planuri.

Președintele Rahman și 
celalalte persoane oficiale 
din Bangadesh prezente la 
ceremonia inaugurării au 
apreciat înalta calitate a 
asistenței tehnice, și a e- 
chipamentelor livrate de 
țara noastră, exprjmînd 
mulțumiri părții române 
pentru sprijinul acordat.

Mijlociu
râjare (FAD) care operea
ză în Liban.

Agențiile internaționale 
de presă relatează că du
minică după-amiazâ a avut 
loc un puternic schimb de 
focuri între forțele .conser
vatoare. libaneze și soldați 
ai Forței Arabe de Descu
rajare în estul și sud-estul 
capitalei libaneze. •

IN REPUBLICA SAN 
MARINO au fost instalați 
în funcțiile de căpitani re
genți Ermenegildo Gaspe-: 
roni, președintei^ Partidu
lui Comunist Sanmarinez, 
și Adriano R.effi, reprezen
tant ăl Partidului Socialist. 
Partidele de stingă au pre
luat .administrația. Republi
cii San Marino ea urmare 
a victoriei lor în alegerile 
generale din luna, mai. a.c.

GUVERNUL RASIST AL 
LUI IAN SMITH a interzis 
apariția publicației ..The 
Zimbabwe Times", sub mo
tivul că .este contrară li
niște! și siguranței publi
ce". Agenția Reuter rele
vă că această publicație 
independentă a înfățișat 
într-o lumină reală lupta 
poporul ii Zimbabwe pentru 
cucerirea drepturilor poli
tice.

APROXIMATIV 30 000 
DE FEROVIARI I râncezi 
au început duminică o 
grevă de trei zile, revendi- 
cînd îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și de viață. 
Greva a fast declanșată la 
cliemarea priricipalelbr cen
trale sindicale franceze.

INȚR-O DECLARAȚIE 
făcută : presei, noul prini- 
ministru al Republicii 
Djibouti,' Barkad Gourad 
Hamadou, a relevat că gu
vernul pe. care îl va formal 
va promova o. politică de 
independență și apărare a 
suveranității și integrității 
teritoriale a țârii. Pe plan 
intern.-a adăugat Hamadou, 
viitorul guvern va acționa 
în favoarea întăririi unită
ții naționale.

TV.

*Md'a Operațiuni masive 
de sprijinire a victimelor 

inundațiilor
DELHI 2 (Agerpres). Au

toritățile din India au a- 
nunțat luni începerea unei 
operațiuni masive de spri
jinire a victimelor i- 
nundațiilor din Ben
galul de Vest. Astfel, ■ ău 
fost trimise echipe helio- 
purtate în sprijinul locui
torilor rămași izolați, iar 
operațiuni asemănătoare 
sînt efectuate de echipe 
militare care se deplasea
ză cu bărci speciale. Potri

vit cifrelor oficiale, inun
dațiile au afectat în Ben
galul de Vest peste 15 mi
lioane de persoane. Din ce
le 16 districte ale statului, 
12 suferă ravagiile calami
tății. Pagubele provocate 
agriculturii însumează cir
ca 200 milioane dolari.

La Calcutta, oraș izolat 
de restul țării din cauza 
nivelului ridicat al apelor, 
unitățile economice își re
iau treptat activitatea.

/ TENTATIVA 
NEREUȘITA ■'

, Cascadorul american 
Alan Bâkunas, în vîrstă 
de 27..-de ani. și-a pierdut 
viața în'urma unei tenta
tive de ' stabilire a unui 
record mondial la „căde- 
Tea liberă". El a încercat, 
în localitatea Lexington 
(Statul Kentucky), să sară 
fără parașută de pe un 
imobil înalt de 98,5 me
tri. Grămada de saci gon- 
f labilipregătită cil grijă’, 
pentru „aterizare" nu a 
rezistat. însă, impactului. 
Specialiștii au calculat că. 
în momentul contactului 
cu solul, cascadorul atin
sese viteza dP 185 km pe 
oră.

-MAGISTRALA „SO.tVZ"

S-au încheiat lucrările 
principale, d© Construcție 
și montaj, pe unul din ce
le mai întinse șantiere de 
Pe teritoriul Uniunii So
vietice — conducta ma-, 
gistrală de gaze „Soiuz" 
de aproape 2 700 km. ca
re pornește de la Oren
burg pînă la granița de 
vest a U.R.S.S. Conducta 
face parte din obiective
le prevăzute ; de valorifi
care complexă a unui bo-

Faptul divers
pe glob

gal zăcămînt de gaze na
turale, 1;1 a cărui realiza
re, alături de U.R.S.S., 
participă România, Bulga
ria, Cehoslovacia, . IU). 
Germană; Polonia și Un
garia. In cpinpensație, 
U.R.S.S. va livra țărilor 
participante gaze natura- 

.•lcz’-b . A .A.UL,

. CEL MAI LUNG TUNEL* 
DIN LUME

Tuneliil submarih din
tre insulele jațxmeze 
Hbkkaido și Honshu va 
deveni, , la’ începutul lunii 
octombrie, cel mai lung 

' tunel din lume, la înche
ierea' construcției .. unei 
porțiuni de 20.89. km, si
tuată între localitatea Si- 
riuchi si un punct din 
strîmloarca Tsuga.ru, a- 
flat la adincinic de 140. 
metri. Tunelul va aveă ?n 
total 23.3 kilometri sub 
apă și. 30,55 kilometri s ub 
usca'. Piuă în prezent re
cordul mondial îl deținea 
Tunelul Simplon, de la 
frontiera "dintre Elveția și 
Italia (19.8 km).

O TEORIE NOUA 
PRIVIND FISIUNEA ’

NUCLEELOR ATOMICE ;

Fizicianul "sovietic Vilen Ș 
Strutinski, -membru co- ș 
respondent al Academiei : 
de științe a R.S.S. Uerai- î 
nicne, a elaborat o teorie î 
nouă privind procesul fi- • 
siunii nucleelor unor ele- = 
mente cum sînt uraniul, I 
plutonicul și altele. El a ; 
demonstrat expeririiental '■ 
ca în timpul fisiunii nu- i 
deci® grele . trec- - prin. ’ 
două bariere : ]a .început i 
se modifică structura î 
lor — nucleul se alunges- L 
te .— iar apoi. se. produce i 

' fisiunea. î
■ Descoperirea . modifică î 

.vecinie concepții privind i 
procesul fisiunii, nucleelor ; 
atomice, formulate de fi- i 
ziciatril danez Niels ..Bohr, = 
laureat al Premiului No- î 
bel. Ea explică .apariția î 
unor nepotriviri. .. între 5 
teorie și practică. în ; 
timpul: lucrului'cu . parii- i 

. culele elementare la ins- î 
titiîlul de la Dubna.

Foloșindu-se , de des-
coporirea.' lui Strulins- ; 

.. ki. specialiștii au posibi- ■.
litatea de a .prevedea î 
proprietățile unor elemen- i 
te supergrele ipotetice. " j

Institu/ul de mine 
Petroșani

ORGANIZEAZĂ CONCURS
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 

POSTURI :

— tehnician principal (electrician, elec
tronist)

— lucrător comercial I.

Concursul vo avea loc în ziua de 13 oc
tombrie a.c., ora 9.

De asemenea, încadrează de urgență
— un instalator încălzire centrală.

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

57/1974.

Cererile de înscriere la concurs și de în- 
cddrare se pot depune zilnic la Biroul plan- 

retribuire, personal, unde se pot obține și re
lații suplimentare. Telefon 42580—42581 in

terior 151.

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Antologia filmul.ii pen- 
tru copii și tineret. 10,55 

; In alb și negru : Karino 
(IV). 11,45 Muzică ușoa
ră. 12,00 Telex. 12,05 In
el ii derea progra mul ui.
16,00 Telex. 16,05 Tele
școală — Laborator TV 
(chimie-liceu), 16,35 
Curs de limbă engleză. 
17,05 La volan — emi
siune pentru conducă
torii auto. 17,20 Docu
mentar TV : Republica 
Populară Bangladesh. 
17,40 Melodii populare. 
18.00 Tribuna TV. 18,20’ 
Concursul de creație de 
cântece ostășești. 18,50 
Lecții TV pentru 'lucră-- 

agricultură.
l

lorii din.
19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 19,50 Anche
ta TV. 20,30 Seară- 

I teatru
Bosse

mi.eră pe țară. Produc-
I t;e a
| ze. 21,45 Muzică ușoară

Icu Angela Slmilea.
22,00 Muzeul colecțiilor

Ide artă — Azi, colecția 
prof. Garabet Avachian.

22,20 Telejurnal.. 22.30
I Închiderea programului. .

de
„Viață furată" de 
Anderson. Pre-

televiziuni suede-

RADIO

5,00 Buletin de

Mica publicitate
VIND Trabant'601, Uri- 

catij strada Valea de Brazi 
nr. 13. (584) 'j, .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe n.unielc Bora 
Gavrilă, eliberată de J.M. 
Iăvezeni. Se declară nulă. 
(585) .. .

le medicilor Radu V Ra
di, Ion Samoilă, Filbm.ela 
Ilogman cît și personalului 
sanitar de la Spitalul Pe
troșani, care au îngrijit cu 
responsabilitate și probita
te . profesională pe . fostul 
îneu soț.

LEER IOSIF (586)

ȘtM'i.
I 5,05 Ritmuri matinale. ] 

6,00 Radioprogramul. di-.
t mineții. 7,00 Rșdiojur- I 
I nai. 8,00 Revista presei. I 
i 8,10 Curierul melodiilor. | 
1.9,00 Buletin de știri. 9,05 j 
' Răspundem ascultători- : 
lor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Selecțiuni din 
operete. 10,20 Alternau- j 
țe folk și rock. 10,40 I 
Miorița. 11,00 -Buletin de j 
știri.. 11,05 Atlas fol-'j 
clorie. 11,35 Discoteca i 
„U". 12,00 Buletin de4 

știri. 12,05 Din comoara : 
folclorului nostim. 12,35 I 
Repere interpretative.. I 
13,00 De la 1 la 3. 15,Oft | 
Clubul curioșilor. . 16,00 | 
Radiojurnal. 16.20 Co-i 
ordonate economice.
16,40 Noi înregistrări de ' 
muzică ușoară. 17,00 Bu- i 
letin de știri. 17,05 Me
moria pământului româ-h 
nesc. 17,50 Creații dndi-'l 

pa- . 
18,00 Orele șerii. | 
Viers de 
de joc. 20,20 
de poezie.’

I 
I

doină.
Slu- 
21,00 
21.05 

in-

ANUNȚURI DE FAMILIE
Familia îndurerată anun

ță împlinirea unui an de 
la moartea neuitatului
KONYECZKI ANTONIU 

(Toni)
Amintirea lui va rămîne 

veșnic vie ini inimile noas
tre. (583)

Leer Rozalia din Israel 
mulțumeștp pe această ca-'

Familia îndurerată mul
țumește prietenilor, vecini
lor, tuturor celor care au 
fost alături de ea la pier
derea suferită prin înceta
rea din viață a scumpei lor

VILMA WILK
soție, mamă, bunica, stră
bunică și cumnată,

Ammtrea ei va rămîne 
veșnic în inimile noastre.

cate frumuseților 
țriei. 
20,00 
ritm 
dioul
Buletin de știri. :;: 
România — peisaj 
dustrial 
21,20 Cadențe 
22,00 O zi într-o 
23.00—5.00 Non 
muzical nocturn. (Bule
tine de știri la orele :; 
24,00 ; 2,00 ; 4,00)

contemporan, 
sonore, 

oră. 
stop |

ftEOACȚIA Și ADMINISTRAȚIA. Petroșani, stt Republicii, nr 90. teleton 4 16 62 (secretaiiot). 4 24 04 peepiț. II?ARUL s Iipog atia Petroșani, str. Republicii, nr. 6/

Tsuga.ru

