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3500 de tone de 
cărbune realizate peste 
prevederile planului de 
producție in cele 7 luni 
ale anului, atestă hăr- 

cia colectivului de mi
neri vie ia sectorul IV 
ai IM. Ixtnea. Și în 
aceasta lună, in condi
ții mai nefavorabile ale 
zăcămîntului, 
înregistrează 
le depășiri, 
mai importante 

înscrie

minerii 
insemna- 
C'.i cele 

reali
zări s<j înscrie forma
ția lui loan Miclea III. 
Brlgcda realizează o 
producție supl montară 
de 12 662 tone de căr
bune de la începutul 
anului, din care plusul 
lunii este de 1500 tone 
de cărbune, în condi
țiile creșterii producti
vității muncii de 1800 
kg/post față de sarcina 
planificată.

<_________ _______________

Lucrările celui de-al XVI-lea
Congres internațional da

istorie a științei

Randamente de vîrf 
abatajul complexului mare

Preocupați de încheierea cu rezultate cit mai 
însemnate a lunii august, minerii din abatajul fron
tal dotat cu complexul mare de pe stratele 17-18 din 
sectorul 11 al minei Uricani raportează un nou suc
ces de seamă. In ziua de 29 august prin tăierea a 3 
fîșii în frontul de cărbune, minerii brigăzii conduse 
de maistrul electro-mecanic Ilie Amorăriței, au ob
ținut o avansare de 1,8 ml; au atins o productivitate 
a muncii de 20,5 tone pe post,deci cu peste 6 tonei 

post superioară prevederi lor, și au realizat o produc
ție zilnică de I 350 tone cărbune, față de 1 000 to
ne cît prevede planul zilnic.

Noul succes al minerilor — mecanizatori din mo
dernul abataj frontal al Uricaniului constituie o fruc
tificare elocventă a strădaniilor brigăzii complexe 
pentru întreținerea optimă și exploatarea la para
metrii maximi a utilajelor din dotare, pentru res
pectarea tehnologiilor de lucru, strădanii conjugate 
cu organizarea superioară a muncii în toate schim
burile conduse de maiștrii Ilie Amorăriței, Nicolae 
Lică, Felix Csalovics și Gheorghe Radeș. Brigada 
a reușit să cumuleze de la începutul lunii o produc
ție suplimentară de peste 14 000 tone de cărbune.

La Teatrul de stat 
minerilor Văii Jiului 
află în faza finală 
pregătire spectacolul 
piesa „Paracliserul" 
Marin Sorescu, premi
eră tyae va deschide 
stagiunea teatrală 1981 
—1982.

Piesa este realizată 
de un colectiv alcătuit 
din Radu Dinulescu 
(regie), Florin Ilarasin 
(scenografia) și a< tori* 
Dumitru Drăcea, Mihai 
Clita, /Adrian Zavlosehi, 
Mirela Cioabă-Imscu, 
Dinu Apetrei. (M B )

au continuat lu
crările celui de-al XVI- 
lea Congres internațional 
de istorie a științei, pres
tigioasă manifestare ce re
unește in aceste zile io ca
pitala României un mare 
număr de savanți de pe 
diferite meridiane ale glo
bului. Nobila deviză „Știin
ță și tehnologie, umanism 
și progres”, sub care se 
desfășoară congresul, prile
juiește fructuoase schim
buri de informații și opi
nii, o cuprinzătoare trecere 
în revistă a celor mai de 
seamă realizări ale geniu
lui uman în cele mai di
verse domenii, a modului 
în care progresele științei 
și tehnicii se regăsesc in 
plan social.

Folosirea cuceririlor știin
ței în slujba omului, ex
clusiv in scopuri pașnice, 
a constituit tema dominan
tă a simpozioanelor din 
cea de-a 4-a zi a lucrărilor 
congresului. Este vorba de 
cele intitulate „Tehnolo
gie, umanism și pace — 
aspecte istorice” și „Rolul 
instrumentelor științifice 
in dezvoltarea științei" — 
care continuă și marți, pre-

cum și de dezbaterea con
sacrată protejării și valo
rificării moștenirii culturale 
și naturale.

Politica consecventă a 
României de pace, priete
nie, de largă colaborare in
ternațională, inclusiv în 
domeniile pe care ie dez- 
zate reuniunea de la Bucu
rești, ideile generoase, de 
largă recunoaștere și a- 
preciere internaționala ale 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu au reținut și d0 
această dată atenția prin 
sublinierile făcute in re
feratele oamenilor de știin
ță din țara noastră, care 
au evidențiat necesitatea 
umanizării relațiilor inter
naționale, condiție a dez
voltării sociale în epoca 
afirmării revoluției științi
fice și tehnice, a integrării 
problemelor educației pen
tru pace în ansamblul ac
țiunilor vizînd cristalizarea 
personalității umane.

Tot luni s-au desfășurat 
simpozioane consacrate pu
blicațiilor privind istoria 
științei și a acusticii mu
zicale.

Sub semnul urgențelor în investiții : 
OBIECTIVELE INDUSTRIALE CARE TREBUIE 

SÂ PRODUCĂ IN ACEST AN 

"eși gata de start, utilajele 
noii țesătorii din Lupeni mai 

stau... din cauza unor 
tărăgănări

orașul 
inclus

ul a-

Țesătoria din 
Lupeni. obiectiv i 
trial de importanță 
joră. construit conform 
programului suplimentar 
de investiții indicat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, se 
află la ora scadențelor. 
Toate cele 169 războaie 
de țesut moderne, din 
import, au fost montate 
pe postamentele lor de
finitive. Mai bine de 90 
la sută din aceste uti
laje de înaltă producti
vitate au și trecut cu 
succes probările tehnolo
gice preliminare. O bună 
parte din forța de muncă 
a țesătoriei a fost pre 
gătită, absolvind 
rile de calificare 
tică și practică, 
partea beneficiarului au 
fost create deja princi
palele condiții pentru 
începerea circuitului 
productiv. Prin poziție de 
plan s-a stabilit pentru 
a doua jumătate a anu
lui 1931 ca țesătoria de 
la Lupeni să producă,

cursu- 
teore-

Din

iar din prima lună a 
nului viitor să atingă ca
pacitatea maximă proiec
tată — up milion m p. 
de țesături lunar.

Au trecut două luni de 
la termenul prevăzut 
pentru punerea în func
țiune a acestui obiectiv, 
dar țesătoria nu produ
ce incă. De ce ? Aflăm 
la fața locului de la di
rigintele de șantier Du
mitru Vienescu : „Deși
principalele lucrări de 
construcție au fost ter
minate ritmul de lucru 
a înec init considerabil 
tocmai acum cind tre
buie finalizate zidăriile 
la uzinele de climatizare 
și ultimele mozaicuri. 
Constructorul nu a 
cutat 
decît ... 
sută din planul valoric 
zilnic < ' 
prevăzute, 
capitolul 
montaj 
rul

in ultimul 
circa 10—15

a-

exc- 
timp 

la

al lucrărilor 
Practic, la 

construcții și 
antrepreno- 

general n-a e-

/Continuare in pag. a 2-a)
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efec-

Maria DINCA

mult, din 1955, anul 
care după terminarea

XAMENE

Brigadierul Siinion 
Bodescu, alături de or
tacii Traian Motocu și 
Pavel Casiha, de la sec
torul III al minei ( ri- 
cani.

In climatul generos ai dăruirii
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\ 
\
\
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Mnnca simplă sau grea 
antrenează toată ființa 
noastră. Ne schimbăm din 
zi în zi, și nu exageram 
cind spunem din secun
dă in secundă, demons- 
trind însă materializarea 
aspirațiilor și devenirii 
noastre, maturitatea ce 
ne caracterizează in tot 
ceea ce facem prin mun
că... Cu tot albul ima
culat al 
Omul din 
șise de la 
și nu era 
culie“. Pe 
feței lui binevoitoare se 
vedeau întipărite urmele 
oboselii... și, cu toate as
tea... m-a recunoscut ; 
cred că mă eoni undase 
cu o posibilă pacientă. 
M-a poftit, politicos, in 
cabinetul său., ne știam

ima-
veslimenlației, 

fața mea ie- 
„muncă". Era 
„ca scos din 
sub expresia

Ansamblul folcloric

„Mindra" în turneu

Ieri dimineață, An
samblul folcloric „Mân
dra." de l-a Casa de cul
tură a sindicatelor din 
Petroșani a plecat in
tr-un turneu in R.P. 
Bulgaria organizat in 
perioada 
brie în 
burilor 
tre cele 
mul spectacol, de cîn- 
tece și dansuri din di
ferite zone folclorice 
ale patriei, va avea loc 
în orașul Russe.

1—10 septem- 
cadrul schîm- 
culturale dln- 
două țări, Pri-

de 
în 
facultății venise ca me
dic de circă la S M.S.
Petrila... Doctorul Ion 
Samoilă a trecut prin 
toate fazele — medic se
cundar. medic specialist, 
Și medic primar astăzi 
— cu dăruirea întregii 
sale ființe. Din vorbă-n 
vorbă aflu că din 1964 
este numit — prin con
curs — medic de aneste
zie și terapie intensivă 
la Spitalul Petroșani, un
de a și înființat secția 
de terapie intensivă pe 
care o conduce de 11 
ani Grație acestei spe
cialități Spitalul munici
pal Petroșani și-a putut 
extinde gama de opera
ții chirurgicale piuă la < mutre m pao. a 2-a)

cele mai laborioase 
care, in trecut, se 
luau numai in centrele 
universitare. Datorita în
zestrării secției cu apa
ratură ultramodernă, la 
nivel de clinică univer
sitară, — amintim doar 
cîteva dintre ele, ca de 
exemplu: aparatele „Ohit>“ 
și „IJird", defibrilalor 
electric-cardiovizoare ; e 
lectrecardiogi afe mc 
denie „Phypsio-Control‘ 
servo-ventilalor dar ș 
multe alte aparate d 
anestezie de lip modern 
—, s-a făcut posibilă co
laborarea cu toate sec
țiile spitalului. Cea mai 
slrînsă legătură insă

Sesiunea de toamnă 
la concursul 

de admitere de la 
d.M.P.

Astăzi începe sesiunea 
de toaniiid la concursul de 
admitere de la Institutul 
de mine Petroșani Con
cursul se va deslășura 
conform programei de ad
mitere.

Admiterea 
in treapta a li-a 
invățămîntului liceal

Incepînd de astăzi, 
pînâ in 3 septembrie, se 
desfășoară examene de ad
mitere in treapta a Il-a a 
invățămîntului liceal, or
ganizate in Valea Jiului 
la liceele industriale din 
Petroșani, Vulcan, 1 și 2 
din Lupeni.
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Ilustiind dialectica na
turii. muntele dintre o- 
bîrșiile Jiurilor și-a dez
văluit, pe rînd, comorile 
oglindite in albastrul ce
rului sau abia bănuite. 
Mai intîi și-a oferit pia
tra, lemnul și iarba, pen
tru casele oamenilor și 
hrana animalelor, appi a 
intrat in conștiința celor 
care s-au născut sub ceti
na brazilor ca un simbol 
al demnității. Domolit, și

Muntele
totuși mindru, ospitalier, 
dar și vitreg pentru stră
ini răi și neiubitori, și-a 
lăsat apoi greu descope- 
rlți sîmburil luminii 
adincuri. Cind insă 
menii acestor 
și-au înscris 
lor nobilele 
demnității și 
cialiste, cind 
lumină i-a 
implice gindirea în ria
dul mijloacelor de mun
că, ea să coboare in a-

din 
oa- 

meleaguri 
pe blazonul 
însemne ale 
echității so- 
foamea de 
obligat să

dineuri în 
le fie mai 
au trebuit 
un alt munte, al industria
lizării, cu virfurile sale — 
mecanizarea și automati
zarea. In acest fel,, ei 
și-au cucerit identitatea 
demnă a granitului, scor
monesc cerul cu mintea, 
descătușind izvoarele sub- 
pămîntene ale luminii. Și 
oamenii muntelui au de
venit precum muntele, co
pleșit dc comori sufletești, 
mindri și ospitalieri.

siguranță și să 
ușor in front, 
să ia în piept
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Respectul
vizuale concrete și operative fată de pline

in contextul cerințelor 
actuale propaganda vizu
ală devine o latură din
tre cele mai importante 
ale muncii politice de 
masă desfășurată de or
ganele și organizațiile de 
partid, in acest sens am 
încercat să vedem cum 
se acționează la cîteva 
unități economice din 
oraș le Lupeni șî Vul
can. La intrarea în in
cinta preparației, o sur
priză deosebit de plăcută 
ne-o oferă gazeta de pe
rete „Constructorul mi
nier" a șantierului nr. 4 
al I.C.M.M. Lupeni. Cu 
un bogat conținut la zi, 
din care desprindem: 
„Sarcinile șantierului nr. 
4 pe trimestrul III 1981“, 
paginile foii 
„Constructorii" 
recent, precum și 
țierea formațiilor 
tașe pe luna iulie, 
din această gazetă 
instrument de informare 
reală, eficientă. Meritul 
redactării corespunzătoa
re și al prezentării gra
fice reușite aparține sub- 
inginerei Varvara Tor- 
naczy și tehnicienilor Pe
tru Preoțescu și Eugen 
Stan.

La preparația Lupeni 
constatăm că efortul pen
tru o propagandă vizuală 
eficientă își arată roa
dele. Sînt prezentate în- 
tr-un număr festiv, suc
cesele obținute de pre
paratori pe primele opt 
luni. Reținem de aseme
nea articolul „înainte de 
a comite abateri să te 
gîndețti la consecințele 
disciplinare ale contrac
tului de muncă" In care 
sînt prezentate sancțiu
nile ți pierderile pe care 
„absentomadii" le au de 
suferit. Vitrina de pro
tecție a muncii este însă 
goală... Chiar să nu ne
cesite nici un efort acest

domeniu pentru 
larizarea reușitelor 
nereușitelor ?

La mina Lupeni 
„Faptul zilei", deși 
aflam în ziua vizitei 
data de 26 august, erau 
trecute ca realizări cele 
din... 12 august. Să fi fost 
cele mai recente succese 
ale minerilor lupeneni ? 
Nu prea ne vine să cre
dem... La gazeta „Mine
rul" participantă la 
cursul gazetelor de 
rete, situația este 
bună. Aflăm despre 
cesele sectoarelor I, 
IV, V, VI și VII, 
cum și de realizarea 
nului pe primele

popu- 
sau

la 
ne 
in

con- 
pe- 
mai 
suc

ii, 
pre- 
pla- 
opt

volante 
editată 
eviden- 

frun- 
fac 
un

Viața de partid

luni, pe întreprindere, cu 
zece zile mai devreme și 
extragerea peste plan, 
în aceste condiții, a 
59 023 tone de cărbune. 
La „Sfredelul", gazetă 
satirică, participantă și 
ea la amintitul concurs, 
situația în care se află 
ne dovedește că cei care 
răspund de ea o privesc 
ca pe un... bun al nimă
nui. Nici despre gazeta 
„In flagrant delict" nu 
putem spune lucruri 
deosebite. Doar prevederi 
ale N.DJ’.M... In rest ca
zurile concrete, care să 
justifice titulatura ru
bricii, lipsesc cu desăvâr
șire. Aprecieri mai bune 
la adresa „Tineretul și 
producția", dar cu speci
ficarea că succesele obți
nute de tineri și contri
buția lor la rezultatele 
bune ale minei ar merita 
o prezentare mai amplă.

La mina Vulcan, ace
eași rubrică a tineretului 
(„Tineretul și produc
ția") evidențiază tinerii 
din organizațiile 5, 9 F, 
9 M, 10, 12, dai' totuși în- 
tr-o formă care lasă de 
dorit. O altă rubrică 
„Propun, contribui, be
neficiez", după un titlu 
care promite, are un con
ținut de... patru măsuri 
„copiate" din planul de 
măsuri — probabil — al 
comitetului sindicatului... 
In fine, gazeta de perete 
satirică „Perforatorul" 
critică doi mineri pen
tru nerespectarea nor
melor de pușcare și, res
pectiv, de intrare în co
livie.

Iată cum se înțelege 
la mina Vulcan să se 
acționeze în sprijinul 
producției pentru elimi
narea actelor de indisci
plină și abateri de la 
N.D.P.M. Cam puțin !

Prin felul în care ea 
se manifestă, propaganda 
vizuală de la întreprin
derile miniere Lupeni și 
Vulcan, precum și prepa
rația Lupeni — cu lip
suri la multe capitole — 
încă nu își îndeplinește 
rolul s^u, prin puținele 
forme în care prezintă 
aspectele consemnate. 
Va trebui ca organizați
ile de partid, sindicat și 
U.T.C. să folosească cU 
mai multă operativitate 
și eficiență propaganda 
vizuală, pentru a «duce 
In atenția tuturor oame
nilor muncii, a formați
ilor de lucru, sarcinile 
ce le stau în față, popu
larizarea realizărilor ob
ținute în îndeplinirea 
planului. Numai astfel 
propaganda vizuală își 
va îndeplini rolul stimu
lator și de eficiență in 
toate întreprinderile eco
nomice.

AI. TATAR

Am trăit un sentiment 
foarte ciudat acum cîteva 
zile, cînd, treeînd pe lîngă 
un munte de gunoi (mo
dest rival al Paringului), 
am zărit, printre alte res
turi, o piine...

O pîine I Frumoasă, ro
tundă. Pîinea, devenită e- 
chivalentul simbolic al 
muncii. Pîinea aceea, cu 
miros auriu de Bărăgan, 
efortul colectiv al mii și 
mii de spice zăcea arun
cată la gunoi...

Căutam fel și fel de ex
plicații. Poate se întărise. 
Prinsese mucegai. Poate 
gospodina în cauză nu 
mănîncă decît pîine proas
pătă. Poate că nu știe 
să facă pesmet sau poate 
nu-i place pesmetul. Poa
te că n-are pe nimeni la 
țară care să crească ani
male. Poate...

Fel și fel de ipoteze îmi 
treceau prin minte, toate 
lipsite de vlagă, în timp 
ce pîinea aceea rotundă 
și mare zăcea în gunoi, ca 
un zeu banalizat, căzut 
în dizragție.
Atunci mi-am adus a- 

minte că în atîtea țări să
race ale lumii copii! aș
teaptă cu nerăbdare căde
rea nopții ca «ă poată să 
viseze că mănîncă.

Ml-am adus aminte de 
Unul din cele mai 
adevăruri statistice : 
lume, în fiecare
mor de foame zeci de oa
meni.

Valeriu BUTULESCU

crude
In 

minut

Pe teme rutiere

Reglementări binevenite pe 
noul bulevard din Petroșani

După recenta dare în 
exploatare a noului bule
vard din Petroșani, „fața" 
reședinței municipiului s-a 
schimbat în mai bine. Dar, 
ceea ce e maj, important, 
s-au creat condiții pentru 
descongestionarea din ore
le de virf, pentru asigura
rea unei circulații fluente. 
Este binevenită în acest 
scop stabilirea interdicției 
de oprire pe bulevard. Ce
le trei spații de parcare a- 
inenajat? la mică distanță 
una de cealaltă în zona 
centrală asigură opririle 
și staționările autovehicu
lelor.

Din păcate, însă, se poa
te constata aproape zilnic, 
că unii conducători auto 
nu respectă disciplina ru
tieră. Unii, aflați în tran
zit, nu respectă interdicția 
de oprire, blocînd circula
ția pe prima bandă de ru
lare. Nu rareori autobu
zele destinate transportului 
în comun circulă, pe banda 
a doua, deși nu au nimic 
de- depășit. In apropierea 
patiseriei „Mignon", tre
cerea de pe patru benzi

pe două de circulație nu 
este semnalizată în mod 
corespunzător prin marca
je și indicatoare, l’entru 
a asigura menirea firească 
a acestui tronson de drum 
din oraș, care este actua
lul bulevard al Republicii, 
c'ste necesar să fie respec
tate, de toți participanții 
la trafic, semnificația tutu
ror 
ere.
a 
Iar 
bilit 
mentează circulația 
vehiculelor în această zonă. 
Printre acestea se numără 
permisiunea prin excepție 
a circulației autovehicu
lelor grele numai pentru 
cele ce asigură transportul 
necesar șantierelor de 
construcții, demolărilor, 
terinoficârii și a mașinilor 
și utilajelor pentru inter- 
venții-reparații.

Să ne facem cu toții o 
datorie de onoare din a 
respecta cu strictețe desti

nația acestui nou bulevard, 
din a asigura o mai bu >a 
fluență circulației. (V.S.).

indicatoarelor ruti- 
Printr-o hotărîre 

Consiliului popu- 
municipal s-au sta- 

măsuri care regle- 
auto-

ORE DE MUNCA PA
TRIOTICA. Prin munca 
patriotică efectuată de ce
tățenii comunej Aninoasa 
au fost executate lucrări 
gospodărești edilitare îii 
valoare de 2.5 milioane 
lei. Au fost reamenajate 
zone verzi, s-au executat 
eparații de drumuri, re

Utilajele noii țesătorii 
din Lupeni

(Urmare din pag. ll

mai swu..,
xecutat decît un volum 
de circa un milion lei 
din planul valoric de 5 
milioane lei cit s-a pre
văzut neutru 1981“. îm
preună cu sing. 
Bogdanffy, din 
compartimentului
no-energetic al întreprin
derii beneficiare, vizităm 
punctele de lucru 
constructorilor. In hala 
principală o mașină 
șlefuit mozaicul.

Gabor 
cadrul 
meca-

asigura aerul 
in interiorul 

producție, 
din 

București 
angaja- 

De fapt chiar 
$i 

de la T.I.M.B.

ale

de 
aparți- 

nind constructorului, za
ce nefolosită de mai bi
ne de o lună. Este de
fectă. De ce n-a fost re- 
paiață? Zadarnic cău
tăm răspunsul la această 
întrebare. Maistrul cons
tructor nu e de găsit. 
Iar șeful de șantier, lng. 
Gheorghe Băeanu. după 
cum ni s-a spus la se
diul șantierului 7 Lupeni 

Trustului de construc- 
iudustrlale Craiova, 

află pe șantier. în 
construcțiilor de

zo- 
lo- 
e- 
de

al 
tii 
se 
na 
c-uințe. Faptele sint
locvente. La uzina 
climatizare nr. 1 lucră
rile de construcții nu 
sînt executate decît par
tial. Iar 
matizare 
erau 6 
brigadă 
ziua de 
construcția este executa
tă tn proporție de circa 
«0 la sulă. în schimb 
sînt montate și centrate, 
gata să in tie în funcți
une uriașele ventilatoare

la uzina de cli
ni. 2, unde lu- 
oarneni d intr-o 
de zidari, in 
27 august

care vor 
condiționat 
halelor de 
Deci, constructorii 
cadrul T.I.M. 
și-au respectat 
men tele, 
în acea zi, izolatorii 
geamgii 
executau ultimele finali
zări și 
lății si 
periș și 
halei 
schimb, 
canic unde tot șantierul 
Lupeni al T.C. Ind Cra
iova trebuia de mult să 
execute turnarea pardo
selii și acoperișul. lu
crarea stă neterminată, 
în aceeași situație se află 
5i racordul termic dinspre 
I.F.A. Vîscoza.

în marea hală a țesă- 
toriei de mătase din 
Lupeni utilajele sînt ga
ta de start. In fiecare 
zi pot fi văzute aici gru
puri de oameni califi
cați care stau în aștep
tarea punerii în funcți
une a utilajelor. O parte 
din forța de muncă, (din 
acest motiv 1) a fost de
tașată temporar. E tim
pul $â se înțeleagă si 
din partea construe, 
lui (ultimul 
fan punere^, 
fost stabilit 
septembrie) 
net.dm.is noi amînări 
tărăgănări ale lucrărilor 
tocmai acum. cînd au 
mai rămas de executat 
doar cîteva lucrări 
Zidărie și finisările.

verificări de izo- 
montaje la aco
lo luminatoarele 

principale. în 
ie atelierul me-

termen pen- 
Sn funcție a 
pentru 

că sint
20 
de
Și

/n climatul generos al dăruirii

La Spitalul municipal 
Petroșani, supravegherea 
post-operatorie a paci- 
enților se face cu mul
tă competență ele perso
nalul medical cu o înal
tă calificare, in cadrul 
secției de reanimare. 
Foto : Șt. NEMECZEK

I

parații la stadion, iar în 
prezent s-a trecut la 
plombarea șoselei Aninoa- 
sa — Iscroni.

101 000 LEI reprezintă 
depășirea de plan înregis
trată în luna august și a- 
proape 500 mii lei de la 
începutul anului, de unita
tea nr. 51 „Alimentara1* 
din cartierul Sohodol-Pa- 
roșeni (resp. Lucia Aron).

CHIOȘCUL ALIMEN
TAR din incinta minei 
Pctrila a fost redeschis în

\ 
\ 
\
\

tUrmare din pag 1/

predomină in activitatea 
cu secțiile de chirurgie 
și ortopedie; și secțiile 
obstctrico-gînecologie 
interne-cardiologte 
solicitări aproape in a- 
cecașt măsură. 15 000 de 
anestezii generale cu 
tubație oro-traheale 
dintre cele mai moderne 
— sînt un răspuns la ac
tivitatea secției. Toate 
cazurile grave din sec
țiile spitalului sini trans
ferate fi spitalizate in 
secția condusă de medi
cul primar dr. Ion Sa- 
moilă. Cazurile de ar
suri, cele care necesită 
terapie intensivă de re-

și
Jac

in-

echilibrare respiratorie, 
circulatorie, metabolic-e- 
nergetică, combaterea a- 
nemiei, șî multe altele, 
sint tratate, aici. Nu pot 
să nu amintesc că lot 
ceastâ secție asigură 
transfuziile de singe 
tot spitalul. Numai 
lunile iulie și august 
fost transfuzate un
măr de 1730 flacoane de 
singe pentru pacienții din 
spital. In cadrul secției 
funcționează și centrul 
de perfecționare al ca
drelor medii din spital, 
cadre care 
rea practică 
cite 15.

Abia ieșit 
operații, la intrat la ora

a-
S*
pe 
în 
au

nu-

fac 
in

din

pregăti
seră de

sala de

H și a ieșit la ora 12), 
deși in aceeași neapte la 
ora 1 Jusese chemat de 
urgen;ă pentru colabora
re intr-o operație de 
cezariană necesară unei 
femei gravide transferată 
de la ^Spitalul Vulcan, 
operație care a durat pi
uă la ora 4 dimineața, 
medicul primar lon Sa- 
moilă a găsit fi timpul 
necesar pentru a-mi vor
bi despre personalul sec
ției cu cuvinte calde, pă
rintești aproape, despre 
sprijinul direct al asis
tentei șefă Lucreția Pre
ia, asistentelor Irina 
Kristaly, Suvar Diana 
fi Lucia Cocoșatu, des
pre surorile medicale și

despre infirmiere.
...Pe coridorul spitalu

lui
am 
cu
Petroșani, care și-a adus, 
duminică seara la ora 23, 
fetița — Constanța — de 
14 ani în comă, dar care 
astăzi putea sta de vor
bă cu mama ei datorită 
îngrijirilor deosebite pe 
care i le-a dat doctorul 
Samoilă. Mă opresc însă 
aici, și adaug că secția 
„reanimare" cum obiș
nuiesc sâ-i spună paci- 
enții, este un nucleu 
dinspre care pornesc fi
rele nevăzute ale tămă
duirii. dar și firele unei 
activități... intensive.

municipal Petroșani 
mai stat de vorbă 

Viran Floarea din

{ 
i 
i

i ji
ț
j

ziua de 21 august după 
executarea lucrărilor de 
igienizare și renovare. U- 
nitatea asigură aprovizio
narea minerilor, prepara
torilor și constructorilor 
de la I.C.MJM. cu produ
sele alimentare pentru mi
cul dejun. (VJI.)

DOTARE. Recent, Auto
baza Petroșani a C.M.V.J 
a fost dotată cu patru 
noi autocisterne Diesel de 
12 tone. Aceste moderne 
autovehicule vor asigura

aprovizionarea întreprin
derilor miniere din ca
drul C.M.V.J. cu carbu
ranți, lubrifianțj etc. (V.B.) 

NUMAI CU ASIGU
RĂRI... telefoanele nu 
funcționează. în orașul 
Vulcan telefoanele date la 
deranjamente din 13 au
gust șj acum „zac" pe ma
sa tăcerii. „De ce vă plîn- 
geți tovarășe, nu sînteți 
singurul cu telefonul de
fect. sînt sute de abo
nați". mă consola centra-

lista numărul 2 (ecuson 
nu avea). Ce să mai vor
bim de disciplina acestor 
lucrători cînd, chiar tele
fonul public este plin, pî- 
nă la refuz cu monede de 
25 de bani, de peste o 
lună ! .

LUNA DE LUNA CU 
PLANUL DEPĂȘIT. Uni
tatea nr. 105 „Carne" lu
nă de lună și-a depășit 
sarcinile de plan cu pes
te 5000 de lei. în luna au
gust a realizat peste plan

din vînzarea mărfurilor 
peste 10 000 de lei. Unita
tea aparține de I.R.I.C. 
Petroșani, iar buna ei func
ționare este asigurată de 
lucrătorii comerciali 
și Rozalia Șardi.

Rubrică realizată 
Gh. BOȚEA

loan
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Tristul și crudul moment al adevărului
Șase goluri marcau, Ia 

sfîrșitul jocului, diferența 
de valoare dintre cadeții 
Corvinului și Jiului, dife
rența la zero ilustrează 
antipozii preocupărilor 
față de propria pepinieră 
(șase antrenori la centrul 
hunedorean de copii și ju
niori, In Vale, unul, numit 
sau destituit peste noapte, 
a se vedea odiseea Delea- 
nu, Toma, Ilea). Cu griji 
suplimentare pentru oas
peți a debutat și derbiul 
hunedorean al seniorilor, 
dar și cu nădejdea că nou 
transferații Muia și Giur
giu (de la Aurul Brad, 
la schimb cu Vasiliu și 
Miculescu) se var integra 
rapid în angrenajul echi
pei. A venit însă minutul 
5, care a spulberat orice 
iluzii. Focșeneanu a res
pins defectuos o centrare 
de pe aripa stingă, Petcu 
a șutat plasat, prinzîndu-1 
pe pjpior greșit și pe Vizi
tiu. focșeneanu, mai 
spectator decît Cavai, a- 
flat, din păcate, datorită 
accidentării, în tribună!

Cavalcada siderurgiști- 
lor n-a dat decît rare mo
mente de respiro apărării 
noastre, în urzeala sche
melor tactice utilizate de 
Lucescu și elevii săi echi
pieri, au căzut adeseori cu
plul defensiv M. Popa — 
Vizitiu, nerodat încă, 
intervenții spontane, 
și fundașii laterali,
fel, dacă ocaziile jucători
lor din Vale pot fi Buină- 
rate pe degetele unei sin
gure tnîini (min. 13, Sălă
gean, șut alături, 22 —
Șumulanschi, vist peste 
transversală, 38 — Sălă
gean, deposedat în careul 
mare), gazdele au
unui tir prelungit poarta 
neîndemînaticqlui și to
tuși inimosului și bine in
tenționatului Focșăneanu. 
min. 13, Gabor șut în Vi
zitiu, 14 — Văetuș, șut 
peste vinciul sting. 20 — 
luft P. Grigore, Văetuș, 
t' ‘ -*» lîngă butul drept, 
2„ Zăetuș, șut în ad
versar, 31 — kiein, faul- 
tînd pe ultimul apărător, 
obține corner (!) etc. etc. 
Reduta minerilor se 
bușește psihic din 
40 ; fundașul Rednic 
nează “ bara stingă 
Gabor, fotbalist din Ponor 
(la trei gene de munte 
de Petroșani), reia balonul 
în plasă. Cu un minut î-

eu
dar 

Ast

supus

pră- 
min.

„sem-

nainte de pauză, același 
Gabor își mai trece în 
cont, drept răzbunare, o 
bombă cu efect întîrziat 
față de cei care i-au refu
zat, nu demult, serviciile.

La reluare, pornind de 
la un scor de forfait, for
mația antrenată de 14- 
bardi șl Tonca trebuia să 
facă măcar dovada unei 
replici ambițioase, pe 
știe victoria e mal totdea- 
na apanajul celor buni, 
dăruirea în luptă poleieș
te însă ți galoanele celor 
căztiți la datorie, în nume
le onoarei. N-a fost așa, 
pentru că gafele apărăto
rilor S-au împletit cu jo
cul fără orizont al mijlo
cașilor. Varga este doar o 
umbră a debutantului pro
mițător din ediția trecută 
a campionatului, Șumulan- 
schi și-a risipit eforturile 
depuse în recuperarea ba- 
loanelor prin pasele fără 
adresă, totuși Muia a de
monstrat, prin luciditate 
tactici și bagajul său teh
nic, faptul că este o achi
ziție Inspirată. Egoismul 
lui Sălăgean și Giuchici 
de a consuma numai între 
ei toate pasele coechipie
rilor, ignorînd posturi ș! 
porțiuni de teren libere, 
i-a pus mereu în inferio
ritate în fața unor apără
tori deciși și exacți, a 
frustrat echipa noastră de 

situații favorabile, chiar 
șl atunci eînd învingătorii 
au lăsat să se întrevadă 
că proporția scorului nu-i 
mai interesează. Propor
ție care devenise de-a 
dreptul catastrofală, pen
tru Jiul în min. 62 : 0—5 ; 
după ce „mexicanul" Lu
cescu exploatase luftul lui 
M. Popa și plasamentul 
greșit al lui Focșăneanu 
(61) și apoi Petru și-a o- 
norat rolul de a deschide 
și închide lista marcatori
lor. „Pilpîirile" lui Sălă
gean (66 si 73) n-au fost 
în măsură să-l tulbure pe 
Alexa, prinde „jaloanele" 
Jiului s-au avîntat și în
locuitorii lui Lucescu și 
Rednic, adică Dumitriu IV 
și Ghiță, galeria hunedo- 
reană n-a prididit în apla
uzele meritate pentru fa- 
voriții săi, în vreme ce 
oaspeții au părăsit terenul 
canonizați de sfatul de a 
face turism prin instituți
ile de 
seama

lată 
vestea

unei
se. 
te
nei . _ _ __
doamnă de pe Mureș. A- 
petitul său... gerontofil, 
deși în formație evoluează 
tineri care ax trebui să 
zburde primăvăratec, nu 
să se cocoșeze sHb povara 
golurilor primite, este de 
rău augur. Mîine, cu ase
menea zestre, fownația 
noastră primește vizita 

lui Dobrin și a celorlalți 
tirgovișteni. E clipa, cînd 
„reveria" este condamna
bilă, dreptul la viață în 
prima divizie nu cade din 
lună și nu poate fi „moș
tenit" de generația fotba
liștilor de azi ai Văii, el 
se cucerește prin luptă 
sportivă. Lupta e singura 
șansă de redobîndire a 
speranțelor șl... punctelor 
albe. Iată îndemnul nos
tru, pentru cbj» trebuie să 
militeze și corul mai larg 
al tribunelor. Suporteri ai 
Jiului, este nevoie de a- 
portul dv„ în greaua mi
siune a Jiului ! Vă aștep
tăm în tribune, civilizați 
partizană ai fair play-ului, 
cu partea dumneavoastră 
de contribuție la victorie !

Cit plivește partida de 
sîmbătă, an evaluat, cu 
rare excepții (Muta) în li
mitele penibilului la Jiul ; 
Focșăneanu — P. Grigore, 
Vizitiu, M. Popa, Giurgiu 

(Vînătoru) — Varga, Sumu- 
lanschi. Muia —- Sălăgean, 
Giuchici, Lăsconi.

Ion VULPE

înfrîngeri dezastruoa-
Jiul lmpar- 

lanter- 
bătrîna

Astfel, 
favorurile...
roșii cu

O simetrie

specialitate, nu pe 
fotbalului.

deci cum a fost po- 
tristă și crudă a

REZULTATE TEHNI
CE : F.C. Argeș — A.S.A. 
Tg. Mureș 4—1 (2—0),
C.S. Tirgoviște — F.C. 
Constanța 2—1 (1—1),
Steaua — Progresul Vul
can 2—2 (2—1). Corvinul 
Hunedoara 
troșani 5—0 
Olt — S.C.

Chimia Rm. Vjl-
— Universitatea

Di-

1
2— 3.

— Jiul Pe-
l (3—0). F.C.

Bacău 2—0

CLAS A M
CraiovaUniv.

Steaua
„U- Cluj-Napoca 
Corvinul
„Poli" Timișoara 
F.C. Olt 
Dinamo
F.C.M Brașov
F.C. Argeș
S.C. Bacău
C.S. Tirgoviște 
Sportul stud. 
Chimia Rm Vîjcea 
Progresul Vulcan

15. F.C. Constanța
16. A.S.A. Tg. Mureș

17—18. Jiul
U.T.

ETAPA 
(miercuri,
F.C. Constanța — Chi
mia Rm. Vilcea, Dinamo 
— Politehnica Timișoara. 
A.S.A. Tg Mureș — Cor- 
vinui Hunedoara. U.T 
Arad — Sportul studen-

4.
5— 7

8.
9.

10.
ÎL
12.
13.
14

Arad
VIITOARE

2 septembrie):

(1—0). 
cea 
Craiova 1—0 (1—0), 
namo — Sportul studen
țesc 3—0 (2—0). „U“ Cluj- 
Napoca — Politehnica 
Timișoara 1—0 (0—0),
U.T. Arad — F.C.M

Brașov 1—1 (1—0)
E N T U L

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

țese, 
iova 
Jiul
Tirgoviște. Progresul Vul 
can - S.C. Bacău F.C.M 
Brașov — F.C. Argeș. F.C 
Olt — Steaua.

3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
0 
0
1 
0 
o

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

9— 2
8— 6
5— 3
9— 3
6— 3
6— 3
9— 6
6— 5
5— 4
2— 3
5— 9
5— 6
4— 6
4 ■ ~ 6
2— 4
5— 9
4—10
3— 9

6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
Cra-

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

Universitatea
- „U“ Cluj-Napoca, 
Petroșani — C.S

MINERUL LUPENI — 
AURUL BRAD 1—0 (0—0). 
In primul rînd să expli
căm titlul ce prefațează a- 
ceste rînduri. A fost o si
metrie. aproape perfectă 
din două motive: gazdele 
au avut o evoluție la fel 
de mediocră ca și în eta
pa trecută șî au obținut 
victoria din nou în urma 
unui penalty. De ce sime
tria n-a fost totuși per
fectă 7 Pentru că în pri
mul sfert de oră, gazdele 
abia au reușit să scape din 
minutele de „foc“ ale oas
peților, care au și ratat 
trei ocazii prin Petrișor 
(min. 2), Dosan (min. 4) 
și Sting:! (min. 15). Ce au 
făcut în acest timp jucă
torii Minerului ? Ei au 
încercat să „împingă" jo
cul spre poarta lui Balla, 
însă cu prea puține șanse... 
Acest lucru este dovedit și 
de caseta tehnică a jocu
lui, care arată clar că în 
primele 25 de minute sin
gura fază notabilă a Mine
rului s-a consumat în mi
nutul 12, la o acțiune per
sonală a lui Sebeștyen. In 
paranteză spus, același 
Sebeștyen a fost bun în 
fazele de atac, unde a fă
cut — sau a încercat mă
car — mai mult decît Voi- 
cu și Ion Jenică la un loc,

(2—1), 
Olim- 
(2—0), 
C.F.R
(0-0),

DIV. B, SERIA A III-A .
F.C. Baia Mare — C.F.R 
Cluj-Napoca 3—1 
Strungul Arad — 
pia Satu Mare 2—I 
F.C.M. Reșița — 
Timișoara 1—1
C.S.M. Drobeta-Turnu 
Severin — C.I.L. Sighet 
3—0 (2—0). Someșul Sa
tu Mare — Minerul Cav
nic 2—0 (1—0), U.M. Ti
mișoara — rapid Arad 
3—0 (1—0), înfrățirea O- 
radea — Dacia Oăștie 
3—0 (1—0). Minerul Lu
peni — Aurul Brad 1—0 
(0—0) Minerul Ilba Seini 
— F.C. Bihor Oradea 
l_l (0—1)

Știința rediviva !
P.T.T.R. ARAD _ ȘTI

INȚA PETROȘANI 10—12. 
Preconizam, după meciul 
egal realizat în fața cam
pionilor. că studenții au in
trat în formă, că nu pes
te mult timp suporterii, 
vor trăi satisfacție, victo
riei. Pe stadionul „Gloria" 
din Arad, încă din pri
mul minut de joc (Ghiță 
pătrunde. Șt. Constantin 
își face datori® cc. priu- 
zător In margine. Săndu- 
lescu de la localnici joa
că balonul „la pământ', 
și printr-o lovitură de pi
cior căzută de la 40 m 
Chiriac transformă : 0—3) 
decizia cu care echi
pa noas-tră a intrat pe 
teren avea să uime&scă 
pe fostul antrenor al Știin
ței, prof. Titj Ionescu.
Elevii acestuia nu pot 
lace față ritmului im
pus. Ortelecan. în zi mare, 
îl plachează Pe Cordunea- 
nu, acesta greșește și Oc
ta v Stoica răzbună rată
rile de altădată: 0—6 în 
min. 6 al meciului !I !

Echipa gazdă, susținu
tă de suporteri (se co
menta, pentru neinițiațl, 
meciul, priB stzția de am
plificare a stadionului, o 
măsură demnă de laudă I) 
atacă susținut și Cordu- 
neanu fructifică o ezitare 
a defensivei noastre, cul- 
cind balonul în terenul de 
țină: 4—6 în min. 24. ki- 
trucît Domokos nu trans
formă. Lupta din teren, 
purtată pe ua timp
lent, devine acerbă îna
intarea noastră, eu 
Dobre, Bucan, Ion 
rentin, Drumeț.. Șușinschi, 
Catană (accidentat, ruptu-

ră de mușchi, schimbat în 
repriza a Il-a cu Garofil), 
C. Ștefan ți Ortelecan do
mină adversarii, Bonea 
scoate mingi utile pe in
troducere adversă la gră
mezile ordonate. Chiria c, 
Ghiță, Stoica și Viorel

Rugby, divizia A

Dobre încearcă să „spar
gă" la mînă, Dinu joacă 
bine acoperind propriul 
.22", dar majorarea sco
rului avea să se facă tot 
printr-o lovitură de pe
deapsă. în min. 35, cu 
execuția, de la 40 m a 
excelentului Octav Stoica: 
4—9. ÎB min. 40, de Ia o 
distanță șl mai mare, a- 
celașj O. Stoica înscrie 
din nou: 4—12.

Repriza « Ii-a a prile
juit un mare consum d< 
energie diB partea comba
tanților. Arbitrul Ștefan 
Rădulescu din București, 
parcă Înduioșat de chi
nurile gazdelor, le face 
cadou o lovitură de pe-

deapsă, pe care Leca o 
transformă în min. 48: 
7—12. La reluare, două 
acțiuni dg o rară frumu
sețe au fost la un pas de 
a majora scorul pentru 
studenți, dar Bucan si Ion 
Florentin nu au fost sus
ținuți la timp, de coechi
pieri. în min. 58 arbitrul 
ne penalizează din nou și 
Domokos reduce din han
dicap: 10—12. Din acest
moment încleștarea din te
ren avea să se vadă si pe 
chipurile celor cîțiva sus
ținători ti echipei din Pe
troșani. Și culmea, la mij
locul terenului un adver
sar intră foarte dur, cu ca
pul, în spatele lui Ortele
can, cu intenția vădită de 
*-l scoate din joc. Cu res
pirația întretăiată, coordo
natorul de joc ai Științei 
rămine totuși fa teren, 
studenții se mobilizează și 
achipa din Arad nu poate 
construi nimic clar. Du
pă două minute de prelun
gire, cînd ultima acțiune 
a gazdelor e stopată de 
V. Dobre, meciul i-a sfir- 
șit cu prima victorie (în 
deplasare I) a rugbiștilor 
din Vale.

Ioan Dan BALAN

ex ce-

Petre 
Flo-

Breviar
• FOTBAL, divizia C : Explormin Deva — Mi

nerul Aninoasa 2—0, Mealurgistul Cugir — Mine- 
rul-Știința Vulcan 4—1. Campionatul republican de 
juniori: Jiul Petroșani — C.S.S. Mediaș 4—3, Mine
rul Lupeni — Progresul Sibiu 1—2. Campionatul 
județean : C.F.R. Petroșani — Parîngul Lenea 0—4 
(0—8 juniori), Mecanica Orăștie — I.M.C. Bireea 
1—0 (0—5 juniori). Constructorul Hunedoara — Mi
nerul Uricani 7—1, Avîntul Hațeg — Minerul Te- 
liue 4—1 (2—1 juniori).

* HANDBAL, divizia B (tineret) Metalul Hu
nedoara — Uțllajul-Știința Petroșani 19—14.

3

aproape perfectă și... îngrijorătoare
dar în apărare s-a
„de-a prinselea" cu 
sarul direct, acesta
șindu-1 cu regularitate. O- 
ri prin aceasta nu a făcut 
altceva decît să dovedeas- 
să inutilitatea ținerii pe

tș a Iul Leordean. De
fapt indecizia și nesincro- 
nizarea fundașilor Mine
rului nu au fost speculate

jucat 
adver- 
depă-

mind din partea arbitrului 
IoaB Plischi (foarte con
fuz in decizii) patru car
tonașe galbene. De fapt 
meciul a fost mai muit, un 
meci al „polițelor", dova
dă că și Minerul a „colec
ționat" trei cartonașe gal
bene. Dacă în prima repri
ză și chiar prima jumătate 
a celei de-a doua, gazdele

ff!

Fotbal, divizia B

numai datorită interven
țiilor sigure ale lui Ho
man. Ce au făcut în acest 
timp atacanții gazdelor 7 
Abuzînd de centrări înal
te Ia care Ion Jenică, Mo- 
raru șl Stafie nu aveau 
nici o șansă, avînd în fa
ță pe înalții Merlă și Gă- 
lușcă, extremele Minerului 
au făcut echipei un ade
vărat... deserviciu ! Și bi
neînțeles și-au atras ast
fel în repetate rînduri 
dezaprobarea publicului 
pentru jocul dezordonat și 
haotic. In timp ce trecerea 
timpului impunea o domi
nare tot mai evidentă 
dar totuși sterilă — a 
delor, oaspeții joacă 
mai obstructionist,

CLAS

gaz- 
tot 

pri-

A M

1. F.C. Baia Mare
2. F.C. Bihor
3. înfrățirea Oradea
4. U.M. Timișoara
5. C.F.R Timișoaa-a
6. Minerul Lupeni
7. F.C.M. Reșița
8. Someșul Satu Mare
9. C.S.M. Drobeta T.S.

10. Rapid Arad
11. Minerul Ilba Seini
12. Olimpia Satu Mare
13. Strungul Arad 

Aurul Brad 
C.I.L Sighet 
Minerul Cavnic 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Dacia Orăștie

14.
15.
16
17.
18.

nu au prea periclitat poar
ta brădenilor, pe măsură 
ce partida se apropie de 
ultima „turnantă", consis
tența atacului Minerului 
devine tot mai evidentă. 
Asta, mai ales, după intra
rea lui Petre Popa și Leca 
în locul lui Popescu I și 
Stafie (care a fost totuși 
cel mai activ din atac). 
Ratarea lui I. Jenică în mi
nutul 78 de la 6 metri și 
a lui Leca de la 8—9 me
tri în minutul următor în
tăresc sentimentul că to
tuși, golul „plutește" 

aer.
este faultat clar în 
dar arbitrul refuză penal- 
tyul ce se impunea. II va 
acorda (in 
peste două

în
In minutul 80 Ciorîia 

careu,

compensație)
ominute la

fază în care Voicu — să 
recunoaștem — n-a fost 
decît puțin jenat. Și astfel 
din nou lui Leca îi revine 
greaua sarcină de a alun
ga perspectiva unei remi
ze. Execuție sigură și 1—0 
pentru Minerul, cind mai 
erau 8 minute de joc. Ast
fel a fost cîștigat acest 
meci, de către Minerul.» 
Ce concluzii se pot des
prinde 7 Că în loc să fie 
liniștitoare, aceste victo
rii — așa cum au fost ele 
obținute — întăresc con
vingerea că la ora actuală 
jocul Minerului nu este 
nici pe departe la nivelul 
exigențelor și mai ales po
sibilităților existente. Cele 
două victorii „trase de 
păr", obținute în urma 
unor lovituri de la 11 me
tri, jocul fără orizont, lip
sa de precizie a șuturilor 
la poartă, gafele din apă
rare — 
tare 
dese 
față 
ușor.
— pe drept cuvînt — alt
ceva. Jocuri frumoase și 
victorii clare, meritate. Ce 
are de spus conducerea 
tehnică și mai ales jucăto
rii 7
Ioan Alexandru TATAR

întreaga compor-
de pînă acum, dove- 
că
un
Spectatorii

Minerul are în 
campionat deloc 

așteaptă
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1
1
1
1
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2
2
2
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6—2
9—2
9—3
6—2 
6—4
4— 3
3— —2
5— 6
5—3
4— 3
4—4
4—4
3—5
2—6
1—6 
0—3 
2—9 
0—6

6 
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0

VIITOARE (du-
6 septembrie) :
Cluj-Napoca —

Ilba Seini, 
Drobeta-Turnu

ETAPA 
minică 
C.F.R.
Minerul 
C.SJM.
Severin — F.C. Baia Ma
re, Olimpia Satu Mare
— Rapid Arad. Minerul 
Cavnic — înfrățirea O- 
radea, C.F.R. Timișoara
— Aurul Brad, C.I.L. 
Sighet — Minerul Lu
peni, Strungul Arad — 
U.M. Timișoara. Dacia 
Orăștie — Someșul Sa
tu Mare, F.C. Bihor O- 
radea — F.C.M. Reșița.
___________________________
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LAGOS 31 (Agerpres). — In cadrul vizitei între
prinse in Nigeria, Ion M. Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a avut convorbiri cu Ishaya 
Audu, ministrul afacerilor externe, precum și cu alți 
membri ai guvernului. Analizîndu-se stadiul relați
ilor economice dintre România și Nigeria, au fost 
identificate noi posibilități de cooperare în domeni
ile energetic, agricol, al materialelor de construcții și 
în alte domenii de activitate 
fost semnate noi contracte 
mănești și firme nigeriene.

PARIS 31 — Trimisul 
transmite: Sub patronajul
Franceze, Francois Mitterrand, luni s-au deschis la 
Paris Zilele medicale balcanice, sub deviza Uniunii 
Medicale Balcanice —- „Sănătate, prietenie". Româ
nia este reprezentată de ambasadorul nostru la Paris, 
Corneliu Mănescu, de prof. univ. M. Popescu-Buzeu 
președintele de onoare și secretarul general al 
unii Medicale Balcanice.

(Agerpres), 
Agerpres, 

transmite : 
din 

lucră-
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economică. Totodată, au 
între întreprinderi ro-

Agerpres, Ștefan Zaides, 
președintelui Republicii

Uni

Ciu- 
de-al 

la care au 
știință din apro-

CIUDAD DE MEXICO 31 (Agerpres). — I.a 
dad de Mexico au luat sfîrșit lucrările celui 
VII-lea Congres mondial de biofizică, 
participat peste 3 000 de oameni de 
ximativ 40 de țări.

In cadrul dezbaterilor, delegația 
de prof. dr. Vasile Vasilesccu, șeful 
fizică de la Institutul Medico-Farmaceutic din Bucu
rești, a prezentat rapoarte și comunicări care s-au 
bucurat de aprecierile unanime ale participanților.

TRIPOLI 31 (Agerpres). — 
„Semenicul" din Reșița, aflat 
Libiană Populară Socialistă, a 

în localitatea Zanzur.
Programul prezentat, care 

dansuri populare românești din 
ale țării, S-a bucurat de un deosebit succes în rîndul 
spectatorilor.

COPENHAGA 31 (Agerpres). — In cadrul acțiuni
lor prilejuite de aniversarea a 100 de ani de la naș
terea marelui muzician român George Enescu, la Co
penhaga, în sala primăriei din Frederiksberg, s-a des
chis expoziția „Centenarul George Enescu". Cu aceas
tă ocazie, violonista Ștefana Țițelca a interpretat 
fragmente din opera compozitorului român.

română condusă 
catedrei de bio-

- Ansamblul folcloric 
în Jamabiria Arabă 
susținut un spectacol

a inclus cântece și 
diferite zone fol.lorice

PARIS 31
— Trimisul 
Stefan Zaides, 
La palatul UNESCO 
Paris încep astăzi
rile Conferinței ONU pen
tru problemele țărilor ce
lui’ mai puțin dezvoltate.
Sint reprezentate statele 

membre ale organizației 
mondiale, instituțiile spe
cializate ale ONU, alte or
ganizații eu caracter in
ternațional. Acest larg fo
rum internațional este 
chemat să examineze și să 
stabilească soluții și orien
tări intr-un domeniu ma
jor pentru dezvoltarea vi
itoare a omenirii, cum este 
cel al asistenței pentru 
statele cel mai puțin dez
voltate.

Ordinea de 
unii include 
punct și adoptarea 
program de asistență pen
tru anii ’80 în favoarea ță
rilor cel mai puțin dezvol- 
date și adoptarea raportu
lui conferinței.

Conferința de la Paris 
este chemată să constituie 
un element important 
ansamblului acțiunilor 
care comunitatea mondială 
trebuie să le inițieze 
cadrul problemelor 
vaste ale 
cooperării 
tare. In 
cercurile 
vorbește despre datoria ță
rilor industrializate, bo-

zi a reuni- 
punerea la 

unui

al
Pe

in
mai

șidezvoltării 
pentru dezvol- 
acest sens, în 
conferinței se

gate, de a face totul pen
tru reușita acestui nou 
plan de asistență. Statele 
dezvoltate au in consecin
ță o responsabilitate deo
sebită — morală și materi
ală ; morală — pentru că 
este necesar să recunoască 
valabilitatea cererilor ță
rilor cel mai puțin dezvol
tate ; materială — pentru 
că solicitările, reale, ale 
„săracilor", sînt intr-ade
văr foarte mari, țărilor 
dezvoltate, dintre care nu 
puține s-au îmbogățit pe 
seama exploatării fostelor 
teritorii coloniale, revenin- 
du-le, în fond, și datoria 
pentru o reparație în fo
losul acestor popoare 
sens juridic și istoric.

tn
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încetarea din viață a președintelui

și a primului ministru ai Iranului
TEHERAN 31 (Agerpres).

— Președintele Iranului, 
Mohammad Aii Radjai, și 
primul ministru, Moham
mad Djavad Bahonar, și-au 
pierdut viața în atentatul 
care a avut loc duminică 
la Teheran.

Atentatul, survenit în bi
rourile primului ministru, 
a provocat moartea a 3 
persoane și rănirea altor 
nouă.

După anunțarea Încetării 
din viață a președintelui

republicii și a primului 
ministru, parlamentul ira
nian (Majlisul) s-a întru
nit într-o sesiune de ur
gență. Conform Constitu
ției țării, interimatul func
ției supreme în stat a fost 
încredințat Consiliului Pro
vizoriu Prezidențial, com
pus din președintele par
lamentului.

Potrivit prevederilor 
constituționale, noi alegeri 
prezidențiale urmează să 
fie organizate în termen de 
50 de zile.

pe

să

HOTEL INVERS
In Trinidad se află un 

hotel unic in lume ca so
luție inginerească : intra
rea In hotel se află 
acoperiș, iar vestibulul 
acolo unde ar trebui
fie podul. Vizitatorii in
tră pe ușa din acoperiș 
și, din vestibul, iau lif
tul... în jos ! De fapt, 
hotelul este construit în
tr-o stîncă și, pînă în 
vîrful acesteia. urcă o 
șosea care se termină 
chiar la intrarea de pe 
acoperiș. Sub stîncă, ală
turi de hotel, se întinde 
și un mare... parc.

CASCADA 
SUBACVATICA

O cascadă subacvatică 
— deocamdată unica din 
lume — se află în Strîm- 
toarea Bass, dintre Aus
tralia și Tasmania. Ocea- 
nologul australian Ste
ward Godfrey a ajuns la 
concluzia că această că
dere are 400 m : apa „a- 
Ionecă" de pe înălțimea 
unei stinci subacvatice 
cu un debit de 30 000 
m.c. pe secundă. De a- 
semenea, el susține că lă
țimea cascadei este de a- 
proximativ 150 km. In 
nici un ocean al lumii nu 

s-a înregistrat, pînă acum, 
vreo altă cascadă subac
vatică.

TAINELE SENEI
„Le Figaro" publică,

recent, o statistică a bri
găzii

-care
rele 
zian 
menținerea ordinii și su
pravegherea navigației ge 
fluviu, cuterele poliției 
curăță podurile, stabilește 
locurile de baie și de' pes
cuit. De asemenea, s'cafan-

de poliție fluvială 
patrulează cu cute- 
sale pe cursul pari
at Senei. In afară de

FAPTUL DIVERS

drii poliției au descoperit . 
pe fundul Senei, anul tre
cut, 48 de autoturisme, 7 
motociclete, 5 pistoale, ne
numărate geamantane și 
un... seif. Totodată, sca
fandrii au mai descoperit 
obuze de artilerie ce clo
ceau acolo încă din anul 
1870...
BOOM-UL BICICLETEI

Brazilia trăiește era bi
cicletei : numai în prime
le șase luni ale acestui an, 
s-au vindut peste un 
milion de biciclete ! Re
vista „Vîsao" numește a- 
nul 1981 „anul bicicletei". 
Potrivit revistei, în țară 
există 14 milioane de bi
ciclete, adică una Ia 9 
locuitori, incluzînd copiii 
și bătrînii. In marile o- 
rașe s-au construit dru
muri speciale pentru bi
ciclete. Interesul braziii-

enilor pentru bicicletă 
este explicat prin starea 
proastă a transportului 
urban și prețul foarte 
mare al benzinei.

SĂRBĂTOARE 
CU... ȘERPI

Pentru tradiționalul 
festival „nagpanchami", 
care se desfășoară, în 
fiecare an, în orașul Shi- 
rala (statul Maharashtra), 
au fost capturați 800 de 
șerpi, din care mulți ve
ninoși. In timpul festiva
lului, Indienii interpretea
ză dansurile rituale, cîn- 
tece în cinstea periculoa
selor reptile.

In India, tradiția ser
bărilor cu șerpi datează 
din vremuri imemoriale. 
In sanscrită cuvîntul 
„năg“ însemna șarpe, 

personaj care in mitolo
gia indiană lua parte la 
instaurarea păcii. Nu în- 
tîmplător multe obiecti
ve geografice poartă nu
mele șarpelui : Munții 
Naga, rîul Nagari, orașul 
Nagpur...

ISTORIA CĂRȚII 
DE TELEFON
acest an la 14 iunie 
împlinit 100 de ani 
apariția primei cărți

In
s-au 
de la 
de telefon. Ea a apărut 
la Berlin și se numea
„I.ista participanților la 
sistemul de convorbiri Ia 
depărtare".
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A P E L -

PAPA IOAN PAUL al 
Il-lea a lansat, duminică, 
un apel in favoarea aboli
rii armelor nucleare, care 
— a relevat el — „de la

fataluj bombardament a- 
supra Hiroșimei au cres
cut, din nefericire, atit ca 
număr, cit și in ce priveș
te puterea distructivă'*.

Vioîenfa pe ecrane și în
Nu cinematograful și 

televiziunea au născocit 
violența. Și cu toate aces
tea, asasinatele în plină 

stradă au loc în zilele 
noastre, cînd cinematogra
fele proiectează filme care 
propagă violența și cruzi
mea, cînd pe ecran se dau 
lecții amănunțite cum 
să comiți un act de van
dalism, un furt sau chiar 
un omor. John Hinckley, 
cel care a încercat să-l o- 
moare pe președintele 
Reagan, a recunoscut că 
„s-a inspirat" din filmul 
„Taxi Driver", cu Julie 
Foster.

Există, la Hollywood, oa
meni care se gîndesc 
rios că ar fi cazul să 
pună capăt acestui
de singe ce se prelinge de 
pe ecrane. Dacă se dove
dește că asasinii se inspiră 
de pe ecrane, oare nu este 
o infracțiune să mai pro
duci asemenea filme ? Dar 
magnații filmului au pre
gătit pentru această între
bare același răspuns: nu 
sîntem stâpinii. ci slugile

mai sus este foarte răspîn- 
dit în rîndul producători
lor de la Hollywood, care 
nu se simt vinovați de 
proliferarea criminalității 
n țară. Edward Steinbruck, 
de la Universitatea din

se-
se 

rîu

aduc bani. Și 
mulți !
scenele de

publicului ; noi dăm publi
cului tot ceea ce dorește, 
el să vadă pentru biletul 
pe care îl plătește. In a- 
ceastă dispută, cuvîntul ii 
are, în ultimă instanță, cîș- 
tigul de casă, Iar filmele
vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzz.

Din lumea capitalului
(T I M E") 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzz/zz  

cu violență 
chiar foarte

In S.U.A.,
violență sînt permise doar 
pe ecran, în vreme ce la 
televiziune ele sînt, parțial, 
îngrădite. Producătorul ți
nui astfel de film declara 
recent: „De oe televiziunea 
consideră că este dăună
tor să prezinți radiografia 
răului ?“. Sub acest pre
text se duce și lupta între 
producătorii de filme și 
părinți, psihiatrii, medicii, 
educatorii care jiu cerut 
ca cei mici să fie scutiți 
de filmele de groază. De 
fapt, punctul de vedere de

statul Carolina de Sud, 
- este de altă părere : „A 

susține că cinematograful 
reflectă doar pasiv violen
ța existentă în societate 
înseamnă să fugi de răs
pundere. S-a dovedit că, 
dacă le prezinți copiilor 
filme cu crime, ei devin 
tot mai agresivi. Pentru a 
pune capăt violenței și 
cruzimii în țara noastră 
trebuie, în primul rînd, ca 
ea să fie asanată de pe 
ecrane".

„Standardele hollywoodi- 
ene de viață sînt privite 
de public ca niște norme 
de viață" — spune Michael

Mann, producătorul 
mului „Hoțul". Uneori 
spectatorul nu-și mai a- 

duce aminte dintr-un film 
nici o scenă ; rămîne doar 
cu imaginea unui apar
tament luxos sau a unor 
bogății obținute prin vio
lență. Problema Ainerlcii 
— declară el — constă în 
faptul că a sosit timpul 
să fie luate măsuri hotărî- 
toare pentru a opri catas
trofala creștere a crimina
lității".

„Uitați-vă ce au făcut 
filmul și literatura ameri
cană din mafie — spunea, 
recent, un profesor. In fil
me sau in cărți mafiotul 
este un erou romantic. A- 
mintiți-vă de scena 
Al Capone a apărut
un stadion la un meci 
fotbal: mulțimea s-a 
dicat în picioare și l-a 
vaționat!“.

O lume
duce filme

cind 
pe 
de 
ri- 
o-

violentă pro- 
violente.

(Agerpres).

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, telefoane

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Shabana I II ; 
Republica : Libera, dra
gostea mea ; Unirea : 
Tristan si Isolda.

PETRI LA : Kojak la 
Budapesta.

LONEA : Detectivul 
I-Il.

AN1NOASA ; A doua 
primăvară.

VULCAN — Luceafă
rul : Spaniolii de modă 
nouă.

LUPENI — Cultural : 
Sacrificiu din dragoste 
I-H ; Muncitoresc: O 
fregată în adincuri.

TV
9,00 Teleșcoală.

Curs de limbă germană. 
9,40 Curs de limbă en
gleză. 10,00 Șoimii pa
triei. 10,10 Desene ani
mate. 10,30 Matineu mu- 
zlcal-coregrafic. 11,05 
In lumea enigmelor.
II, 30 Nimic despre fot
bal — Fantezie muzical 
distractivă. 12,25 Telex. 
16,00 Telex. 16,05 Volei 
masculin : România — 
Ungaria. ȚranșBțțsiune 
directă de la Galați.
III, 00 Șantiere libiene 
— reportaj. 18,25 Tri
buna TV. i«,50 1 001 de 
seri. 19,00 Telejurnal. 
19,25 Actualitatea 
nom ică. 
rie prin țara 
Teatru TV : 
de Claude 
Premieră pe 
Telejurnal.

RADIO

9,20

•eco-
19,45 Călăto

area. 20,15 
„Cabana" 
Bonnefoy. 
țară. 22.15

la 3.13,00 De la 1
15,00 Clubul curioșilor
16,00 Radiojurnal.
Sfatul
17,05
femeilor. Redactor Ioa
na Zamfir. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Memoria pă- 
mîntului
Trecutul de luptă 
poporului, izvor al 
gostei de patrie ; 
tribuția poporului 
mân la civilizația

20,45 Muzică 
21,00 Buletin 

21,05 Romă-
— peisaj ind’>"‘

16,55,
medicului.

Radiomagazinul

românesc, 
al 

dra- 
Con- 

ro- 
uni-

î3

3

3j
i
J
I

3
5
3
3

3
3
3

j
5

î

5

3
3

3
i 
i
3

3

3

versală. 
ușoară, 
de știri, 
nia 
contemporan, 
dențe sonore. 22.00 
zi într-o oră. 23,00-5,00 
Non stop muzical noc
turn.

21.
O

Liceul industrial nr. 3 Deva
strada Prelungirea Oituz. nr. 8

elevi, absolvenți de 10 clase, pentru școala pro
fesională, la următoarele meserii :

— montatori elemente prefabricate din 
beton — 36 băieți, pentru Șantierul de 
construcții Lupeni

— dulgheri — 36 băieți — pentru Șanti
erul de construcții, Lupeni

— sudor — 36 băieți și fete — pentru 
Șantierul de panouri mari, Tg. Jiu.

— dulgheri — 36 băieți — pentru Șanti- 
panouri mari, Tg. Jiu.

se fac pînă la 8 septembrie a.c., 
liceului.
suplimentare la telefon 22 231.

erul de 
înscrierile 

la secretariatul 
Informații

Mica publicitate
VIND autoturism Fiat- 

1800. Adresați Vulcan, Mo
rii nr. 60.

VIND Fiat-850, 
perfectă. Hațeg, 
Vlaicu, bloc A, sc. 
11, Bucinschi.

MULȚUMESC medicilor 
Ion Balint și Ion Samoilă, 
pentru operația grea și 
foarte reușită efectuată so
țului meu Iozsa Sigismund, 
precum și personalului sa
nitar pentru îngrijirea deo-

(763) 
stare

Aurel 
A, ap.

(764)

dorim
(791)
- (un

sebită acordată. Le 
multă sănătate.

PIERDUT scroafă 
an), de culoare neagră. A- 
dresați: Păun loan, Petri- 
la, strada LSnca, nr. 28. 
Recompensă. (793)

PIERDUT două scroafe 
(sub un an), una neagră și 
una negru cu alb. Adre
sați : Sporea Marcu, Pe- 
trila, strada Lunca, nr. 25 
A. Recompensă. (794)
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