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Șeful de schimb Constantin Kovacs, alături <le 
ortacii lui, Iosif Demișca și Iulian Meglea, trei mi
neri harnici din brigada lui Carol Katona de Ia 
sectorul VI al minei Lonea. Foto ; Cristian ȘTEFAN

CLIMATUL 
DE RESPONSABILITATE 

cerință hotârîtoare 
pentru eficiența 
acordului global

Valorificarea integra- colectivului la cote su
lă și eficientă a condiți- perioare.
ilor pe care le oferă a- în condițiile acordului 
plicarea acordului global global, spunea sing. Paul 
impune cu necesitate în- Grasu, șeful uncia din 
târirea responsabilității brigăzile marilor abata- 
tuturor formațiilor de je mecanizate, opinia 
lucru și a componenților colectivă a formațiilor 
acestora pentru perfec- de lucru trebuie să-și 
ționarea organizării mun- spună mai răspicat cu
cii si folosirea deplină a vîntul în problemele or- 
tuturor resurselor inter- dinii și disciplinei, față 
ne Dentru creșterea pro- de cei ce nu-și fac dato- 
ductivității muncii și, pe ria, mai ales față de 
această bază, a produc- absentomani. în condiți- 
ției, condiție vitală pen- ile cînd realizările bri- 
tru aplicarea neabătută găzii depind nemijlocit 
a măsurilor stabilite de de munca fiecărui com- 
conducerea partidului în ponent al ei nu vor mai 
vederea creșterii veni- fi tolerați chiulăii. Așa 
urilor minerilor, a tu- e firesc, așa e cinstit 1

turor oamenilor muncii. Concomitent cu nece- 
lată principala concluzie sitatea creșterii exigenței 
desprinsă din adunarea față de modul cum își 
generală a organizației îndeplinește fiecare dato- 
de bază IV b din cel ria față de realizarea 
mai productiv sector al producției fizice preli- 
minei Lupeni, sectorul minate, acordul global 
IV, consacrată dezbate- presupune sporirea p'-eo- 
rii cerințelor aplicării a- cupării brigăzilor față 
cordului global, a exigen- de calitatea producției, 
țelor sporite cc stau în Joan DVBEK
fața comuniștilor pentru _______________________ _
a ridica rodnicia muncii (Continuare in pag. a 2-a)

Secția de preparare din Coroeșfi a LP.C.V.J.

In cadru! unei emofionanfe adunări festive, la Lupeni s-a omagiat

1

j

Centenarul activității de preparare a cărbunelui în Valea Jiului
Amplele manifestări 

care s-au desfășurat săp- 
tămîna trecută în locali
tățile municipiu lu pen
tru a sărbători jubileul 
centenarului activității 
de preparare a cărbune
lui din Valea Jiului au 
culminat duminică, 16 
octombrie, cu o însufleți- 
toare- și emoționantă a- 
dunare festivă ce s-a 
desfășurat cu începere de 

la ora 9, la sediul Uzi
nei de preparare a căr
bunelui din Lupeni, uni
tate centenară.

Atît momentele pre
mergătoare evenimen
tului jubiliar cit și adu
narea propriu-zisă au 
purtat amprenta unei 
stări emoționale deosebi
te. Incepînd cu veterani 
ai preparării cărbunelui 
ca Zaharia Moldovan,

O sesizare întemeiata
și o intervenție operativă

într-una din zilele săp- 
tămînii trecute, rte-a vizi
tat la redacție minerul 
Gheorghe Pantea, șef de 
schimb în brigadă condu
să de Dumi
tru Dăscăles- 
cu, de la sec
torul II al 
I.M. Lonea. 
Omul a dat 
dovadă de 
multă res

ponsabilitate 
și a venit să ne sesi
zeze o serie de aspecte 
care împiedică realizarea 
sarcinilor de plan ale 
brigăzii sale, la preabata- 
jul 71—70. Cc nemulțumiri

Activitate rodnică 
în abataje

Continuînd succesele din 
prima jumătate a lunii 
octombrie, activitatea din 
abatajele minelor Văii 
Jiului se desfășoară rod
nic, dovedind și în cea 
de-a doua parte a lunii 
valoarea deosebită a ge
neralizării acordului glo
bal. Producții suplimen
tare față de preliminarul 
primei zile din a doua ju
mătate a lunii octombrie 
s-au înregistrat la I.M.

Cozma Crisnic, loan Dra- 
gomir, Gheorghe Resiga, 
Grigore Fiilop, Simion 
Borza, loachim Jula, Va- 
sile Ciula sau fostul di
rector al preparației, 
Victor Ardeleanu I, ca
re au înfruntat greutățile 
și condițiile vitrege de 
muncă din acei ani, con
tinuînd cu cei prezenți, 
acum la locurile de pro

avea minerul ? Din 5 oc
tombrie de cînd au preluat 
prcabatajul s-a pus pro
blema descongestionării 
acestuia, precum și a exe

cutării unor -lucrări de ni
velare, care creau multe 
probleme legate de apro
vizionarea și desfășura
rea procesului de produc
ție. Căile de acces erau

Vulcan (plus 532 tone de 
cărbune), I.M. Lonea (plus 
217). și la cariera C’împu lui 
Neag. De la începutul lu
nii octombrie, numai din 
cariera Cîmpu lui Neag 
au fost extrase peste pre
vederi aproape 2600 de 
tone de cărbune, fapt care 
situează colectivul acestei 
unități pe primul loc în 
întrecerea socialistă a mi
nerilor din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului.

ducție, care mînuiesc u- 
tilaje moderne de pre
parare, creații ale anilor 
socialismului, toți au 
simțit din plin fiorul e- 
moției unu. asemenea e- 
veniment.

După înmînarea unor 
plachete jubiliare și du
pă caldele cuvinte rosti-

(Continuare i pag a 2-a) 

pline de fier, circulația 
era greoaie, o coloană de 
aeraj se apropia, încet-în- 
cet, de transportor, se 
pierdea foarte mult timp 

cu aprovizio
narea (uneori 
chiar 4 ore 
pe schimb). 
„Chiar și în 
condițiile a- 
cestea — nc 
declara inter

locutorul —, avansăm cu 
două armături pe schimb,

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag a 2-a)

Vibrant ecoa al înflăcăratelor 
chemări ale tovarășului 

NKOLAE CEAUȘESCU 
pentru o lume a păcii 

și colaborării
Ne alăturăm cu toată 

ființa glasului de pace 
al celui mai iubit fiu
al poporului român

(în pagina a 2-a)

INTERVIUL NOSTRU DESPRE

Practica
studenților în producție

De la începutul anului de învățămînt universitar 
și pînă la sfîrșitul lunii septembrie, peste o mie dc 
studenți ai Institutului de mine din Petroșani au e- 
fectuat o primă etapă a practicii în producție desfă
șurată în întreprinderi din Valea Jiului. Despre efi
ciența acestei perioade am vorbit cu conf. dr. ing. 
Ionel Crăescu, prodecan al Facultății de mine.

— în procesul de in
tegrare a învățămîntu- 
Iui superior minier cu 
practica economică și 
cercetarea științifică, 
această perioadă are 
semnificații deosebite. 
Cu ce eficiență s-a în
cheiat practica ?
— Studenții noștri au 

muncit alături de mineri, 
la fronturile de lucru, 
cunoscînd nu numai pro
cesul de producție, ci 
participînd efectiv la 
creșterea producției de 
cărbune. în abataje au 
muncit studenții din anii 
III și IV, iar 4a suprafa
ță, în incintele între
prinderilor, cei din anii 
II. Eficiența muncii lor 
este exprimată în cifre 
elocvente : ei au realizat 
o producție de căr
bune în valoare 
de 300 mii lei. în mod

Noi blocuri 
gata pentru 

recepție
în cartierul Petroșani 

Nord, constructorii șan
tierului I Petroșani al 
T.C.H. au raportat ga
ta pentru recepție 48 de 
apartamente în blocul 
110. în faze avansate, 
de finisări exterioare la 
fațade, se află și blo
curile 109 și 112 care, 
conform angajamentu
lui asumat de construc
tori, vor fi gata pentru 
recepție la sfîrșitul lu
nii octombrie.

deosebit au muncit stu
denții care au fost la în
treprinderile miniere Li- 
vezeni (au extras 6310 
tone), Petrila (3630 tone), 
Lupeni (2645 tone), Ani- 
noasa (2815 tone). Mine
rii și specialiștii din u- 
nitățile unde s-a desfă
șurat practica ne-au 
transmis aprecieri pen
tru munca studenților 
străbătută de responsa- 
bilitat care caracteri
zează tineretul studios. 
In afara celor care au 
muncit în minerit, apro
ximativ 500 studenți și-au 
desfășurat practica în 
construcții, la obiective
le I.C.M.M. și pe șantie
rele T.C.H. Peste 300 de 
studente au participat, 
la întreprinderile agri-

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Vibrant ecou al înflăcăratelor chemări ale tovarășului 

nicolae CEAUȘESCU 
pentru o lume a păci șl colaborări 

Ne alâturâm cu toata ființa 
glasului de pace al ceiui 

mai iubit fiu al poporului român
Marea hală de la LP.S.R.U.E.E.M. Pe

troșani a găzduit o vibrantă adunare a 
oamenilor muncii din întreprindere pen
tru pace și dezarmare. Cu acest prilej, 
muncitori, tehnicieni și ingineri, repre
zentanți ai tuturor oamenilor muncii 
din întreprindere, femei și bărbați, ti
neri și vîrstnici, români, maghiari și 
germani, și-au exprimat intr-un singur 
glas adeziunea deplină și totală la poli
tica externă a României socialiste, înal
ta lor gratitudine față de generoasele 
propuneri și inițiative de pace și dezar
mare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele țării.

Expresie a adeziunii totale la Apelul 
pentru dezarmare și pace, adunarea a 
dat glas voinței unanime a întregului 
colectiv de a lupta fără preget pentru 
salvgardarea păcii, pentru a se renunța 
la amplasarea de noi rachete nucleare 
în Europa. „Ne exprimăm adeziunea 
deplină la politica Partidului Comun'st 
Român, la apelurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru dezarmare generală și 
totală și spunem un NU hotărît ampla
sării rachetelor în Europa și cerem dis
trugerea celor existente. Vrem o lume 
a păcii, a înțelegerii între toate popoa
rele lumii și-a exprimat opinia maistrul 
Adrian Avrămuțiu. „în numele celor

peste 300 de tineri din întreprinderea 
noastră, îmi exprim pe această cale 
profunda adeziune la- înflăcăratele a- 
peluri și la noile demersuri în favoarea 
păcii întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu" a spus în cuvîntul său Ana- 
Maria Breitigan. Ceilalți vorbitori — 
Ioan Nicola, Gizela Iuga, Ioan Crețu, 
Otto Mihuț, și-au exprimat, de aseme
nea, protestul față de amplasarea a no! 
rachete în Europa cerînd eliberarea o- 
menirii de coșmarul războiului nuclear 
și folosirea fondurilor pentru eradica
rea sărăciei și subdezvoltării.

In telegrama trimisă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivul întreprinderii își 
exprimă adeziunea fierbinte la inițiati
vele de pace ale secretarului general al 
partidului nostru. Aceleași năzuințe de 
pace au străbătut mesajul adresat pre
ședintelui celei de-a 38-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., ca șl scri
sorilor trimise ambasadelor Uniunii So
vietice și Statelor Unite ale Americii 
acreditate în țara noastră, participanții 
la adunare exprimîndu-și convingerea 
că rațiunea va învinge, că se va ajunge 
la acorduri și înțelegeri care să stopeze 
cursa nebunească a înarmărilor nuclea
re, că se va statornici pacea pe planeta 
noastră.

O sesizare întemeiată 
și o intervenție 

operativă
(Urmare din pag. I) 

dacă n-am avea necazuri, 
ne-am realiza sigur sarci
nile".

De la sectorul II al 
minei Lonea am aflat, a- 
poi, că situația este in
tr-adevăr așa, dar că se 
vor lua toate măsurile pen
tru ca ea să fie remediată. 
E adevărat, pe luna sep
tembrie brigada a rămas 
datoare cu 570 tone de 
cărbune și în octombrie, 
la zi, a înregistrat un mi
nus de 103 mc, în condiți
ile nerealizării producti
vității muncii cu aproape 
2 mc pe post. Inginerul 
Gheorghe Bunea, șeful 
sectorului, ne-a informat 
că pentru întreținerea a- 
eestui loc de muncă, pen
tru nivelarea porțiunilor 
unde circulația era îngreu
nată aici a și fost plasată 
o brigadă specială de în
treținere, condusă de 
Gheorghe Bodnariuc. în 
privința armăturilor, a- 
cestea sînt aduse pînă de
asupra suitorului, la mai 

puțin de 100 m de frontul 
de lucru. Ieri s-a rezolvat 
și problema coloanei de 
aeraj, care a fost monta
tă corespunzător.

De fapt, de bunul mers 
al acestui preabataj și de 
amenajarea camerei de a- 
tac depinde intrarea în 
producție a unui abataj 
frontal, care va asigura 
o mare parte din sarcinile 
sectorului. Deci, dacă lu
crurile la preabataj merg 
bine, înseamnă că în ma
ximum 20 de zile va intra în 
producție frontalul. „De a- 
ceea, ne spunea șeful sec
torului, vom asigura toate 
condițiile la brigada lui 
Dumitru Dăscălescu, în a- 
șa fel ca ea să ajungă la 
o avansare de 4 m pe zi.

Așadar, tovarășe Gheor
ghe Pantea, iată că ajuto
rul din partea sectorului 
a venit. De-acum totul de
pinde de dumneavoastră, 
colectivul brigăzii, de mo
dul cum știți să vă orga
nizați munca.

Vom reveni să consem
năm rezultatele dumnea
voastră.

Centenarul 
de preparare

(Urmare din pag. I)

te de delegați și invitați, 
a avut loc un moment 
deosebit : dezvelirea plă
cii comemorative, care a 
fost așezată pe unul din 
pereții clădirii Uzinei de 
preparare a cărbunelui 
din Lupeni.

în după-amiaza ace
leiași zile la Petroșani, 

la Casa de eultură a sin
dicatelor a avut loc o 
adunare festivă reunind

Climatul
(Urmare din pag. I)

în acest sens maistrul mi
nier Vasile Mărgineanu a 
făcut propunerea ca acti
vitatea de claubare a ste
rilului din producția sec
torului să fie preluată de 
sector. Maiștrii trebuie să 
aibă mai mult în atenție 
reducerea consumurilor 

materiale.
Deci, răspundere, exi

gență sporită față de plan, 
față de calitatea produc
ției, față de economisirea 
materialelor — iată cerin
țele prior' are pentru a- 
plicarea eficentă a acor
dului global — subliniate 
cu pregnanță de adunarea 
de partid. întărirea clima
tului de responsabilitate, 
impune, s-a arătat în a- 
dunare, desfășurarea unor 
acțiuni ferme, consecven
te din partea organizației 
de partid, fiecare comu
nist avînd obligația de a 
oferi un exemplu de 
muncă și atitudine înain
tată, stimulîn'' eforturile, 
inițiativa colectivului din 
care face parte pentru 
obținerea unor realizări 
superioare.

Confirmînd maturitatea 
organizației de bază, co
muniștii prezenți la adu
nare nu s-au mulțumit cu 
formularea acestor exi
gențe, ci au demonstrat pe 
viu un spirit de înaltă 
comb tivitate, intransi
gență comunistă față de 
abaterile subliniate de se
cretarul de partid Gheor-

activității 
a cărbunelui 
delegații celor trei uni
tăți de preparare (Lu
peni, Coroești și Petrila) 
și invitați. în cadrul a- 
cestei adunări, pentru 
merite deosebite obținu
te în activitatea de în
nobilare a cărbunelui, u- 
nui mare număr de me
seriași le-au fost înmînate 
diplome și plachete jubi
liare. în continuarea fes
tivității, a fost prezentat 
un bogat program artis- 

(Al. TĂTAR)

de responsabilitate
ghe Dobroiu, în cadrul 
concluziilor prezentate din 
partea biroului organiza
ției de bază asupra discu
țiilor individuale cu mem
brii de partid — dezbatere 
ce a constituit cel de-al 
doilea punct al ordinii de 
zi. Pentru diferite abateri 
de la normele vieții de 
partid au fost aspru criti
cați Nicolae Bănică, Vio
rel Bogdan, Francisc Ba
lazs, Dumitru Cranciuc. 
Dintre cei criticați, adu
narea a abordat cu fermi
tate cazul lui Francisc Ba
lazs șl Nicolae Bănică. Re
feritor la minerul șef de 
schimb Francisc Balazs, 
șeful de brigadă Aurel 
Manda, și ing. Dumitru 
Dănciulescu, directorul 
tehn' al minei, au avut 
și cuvinte de apreciere, 
arătînd că este un munci
tor sîrguincios. Dar, dat 
fiind experiența, funcția 
de șef de schimb și mai 
ales calitatea de comunist, 
s-a spus în adunare, ni
meni nu-i poate tolera ab

Practica studenților 
în producție

(Urmare din pagina I)

cole de stat Corabia și 
Stupina, din județul Olt, 
la acțiunea de strîngere 
și depozitare a recoltei, 
în institutul nostru, care 
împlinește în această 
toamnă 35 de ani de e- 
xistență î.i Valea Jiului, 
s-a creat o autentică tra
diție prin împletirea stu
diului cu munca. în pre
zent, studenții anilor III 
subingineri de la facul
tățile de mine și mașini 
și instalații miniere mun
cesc alături de construc
tori la edificarea noilor 
spații de învățămînt, a- 
flate în construcție.

— Perioada de prac
tică în minerit are și o 
valoare educativă în 
formarea viitorilor spe
cialiști și în orientarea 
tematică și cercetarea 
științifică. Ce ne puteți 
spune în această pri
vință ?
— Fără îndoială că 

practica desfășurată în 

sențele de la serviciu din 
ultimul timp. Primind un 
avertisment sever din par
tea adunării, Francisc Ba
lazs s-a angajat să-și re
medieze abaterile, să fie 
un exemplu de muncă. 
Pentru asemenea abateri 
și mai ales, pentru lipsa 
lui de fermitate pentru e- 
liminarea neajunsurilor în 
pofida numeroaselor anga
jamente, adunarea a hotă
rît să-1 sancționeze cu 
mustrare pe Nicolae Băni
că, subliniind totodată răs
punderea ce revine comu
niștilor din brigadă pen
tru a-1 îndrepta.

Prin întreaga sa desfă
șurare, adunarea generală 
a exprimat hotărîrea fer
mă a comuniștilor sectoru
lui IV de a aplica inte
gral și cu responsabilitate 
prevederile noilor acte 
normative, conferind ge
neralizării acordului glo
bal eficacitate maximă 
prin obținerea de noi 
succese pe frontul cărbu
nelui.

această concepție oferă 
studenților noi idei, noi 
teme de cercetare știin
țifică, în care predomi
nantă este aplicabilita
tea economică. Acum, 
cînd cercurile științifice 
studențești își încep ac
tivitatea în acest an uni
versitar, se fixează nu 
numai opțiunile temati
ce, ci și modalitățile de 
soluționare tehnică și 
tehnologică, adecvate 
procesului de producție 
pe care l-au cunoscut ne
mijlocit. Practica în pro
ducție constituie o con
tribuție la educația pa
triotică, la formarea per
sonalității, a conștiinței 
muncitorești a viitorilor 
ingineri și subingineri ce 
vor munci în m neritul 
țării noastre, participînd 
la înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea 
și ale Conferinței Națio
nale ale partidului cu 
privire la dezvoltarea 
bazei energetice și de 
materii prime a țării.

INSTRUCTIVA 
acțiune a fost ini- 
duminică pentru e- 
Este vorba deI

I
par- 

pe 
la 

licee) 
I
I 
I

utilă 
țiată 
levi. 
ticiparea organizată, 
clase, a elevilor de 
școlile generale și 
pentru recoltarea măceșe
lor, a fructelor de 
ducel și ciupercilor 
toamnă. Pe 
venită și 
drumeție în 
le pitorești 
piului, elevii au.

« astfel o importantă con- 
i tribuție la valorificarea I unei bogății a munților 
I noștri. (VJS.)

pă- 
de 

lîngă o bine- 
reconfortantă 
împrejurimi- 
ale munici- 

adus

centru 
folosin- 
comer- 
blocu-

a 
care 
din 
co- 
U- 

mai

ÎN ORAȘUL LUPENI, 
în zona noului 
civic, s-a dat în 
ță un nou spațiu 
cial. La parterul 
lui nr. 4 s-a deschis uni
tatea 303 de vînzare 
produselor textile 
s-a mutat, astfel, 
zona vechiului vad 
mercial al orașului, 
nitatea dispune de o 
bună prezentare a măr
furilor în spații mai 
largi, dotate cu mobilier 
nou. (V.S.)

VITRINA TEMATI
CA. Astăzi, la ora 10, în 
sala de lectură a Casei 
de cultură din Petroșani 
se va inaugura o vitrină 
tematică de carte în spri
jinul activului sindical 
din reședința de munici

piu. Din activitățile Ia 
zi ale Casei de cultură 
mai este de reținut dis
coteca tineretului, pro
gramată pentru ora 18. 
(MB.)

STAȚIE DE RADIO
AMPLIFICARE. La între
prinderea de confecții din 
orașul Vulcan a fost pu
să în funcțiune o stație 
de radioamplificare prin 
intermediul căreia se 
transmit la locurile de 
muncă emisiuni privind 
viața și activitatea colec
tivului. Stația a fost rea
lizată datorită 
pârilor pentru 
podărire și construită de 
bobinatorul Iuliu Orban. 
(V.S.)

Rubrică realizată de |
Viorel STR AUȚ I

I
I
I
I
I
I 
I,

preocu- 
autogos-

Club-magazie sau magazie-club ?
Pînă nu demult, tine

rii de la căminul de ne- 
familiști nr. 7 din Vul
can al I.A.C.C.V.J, a- 
veau o frumoasă sală un
de puteau urmări emi-, 
siunile transmise de te
leviziune, unde se pu
teau organiza diverse 
întruniri și un club unde 
puteau practica diverse 
jocuri distractive și re
creative. Spunem că a- 
veau, deoarece în pre
zent ambele săli au fost 
transformate în magazii 
de mobilă veche.

După cum am aflat 
din spusele administra
toarei acestui Imobil, 
Hortensia Iovi, condu
cerea I.A.C.C.V.J. a dat 

dispoziția de transfor
mare a acestor săli în 
depozite (improvizate pî
nă la folosirea mobilie
rului în alte scopuri), 
unde au fost aduse și 
închesuite paturi, du
lapuri, scaune și multe 
altele. Toate aceste „o- 
biecte de inventar" a- 
parțin Grupului școlar 
minier din Lupeni, fi
ind aduse cu mijloace de 
transport ce au făcut 
mai multe drumuri, toc
mai la Vulcan și depozi
ta te de-a valma în clu
bul tinerilor de la cămi
nul de nefamiliști nr. 7.

în prezent, după cum 
se poate vedea și în i- 
maginile alăturate, tine

rii care doresc să urmă
rească programul de te
leviziune au la dispozi
ție un culoar nu mai mare 
un metru. (foto din 
dreapta). In cealaltă 
sală care în urmă cu o 
luni era club, unde nici 
măcar nu se poate intra, 
•:n divers mobilier blo
chează intrarea încă din 
prag (fote din stingă).

Conducerea I.A.C.C.V.J. 
trebuie să intervină cu 
promptitudine și opera
tivitate pentru a reda ti
nerilor din acest cămin 
cele două săli de care 
aceștia au atîta nevoie. 
Vom reveni pentru a 
cosemna măsurile luate.

Ștefan NEMECSEK
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Un meci și o galerie 
de nota zece!

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— FARUL CONSTANȚA 
16—10 (9—3). O galerie’ 
de nota 10 (zece) a susți
nut victoria rugbiștilor 
studenți în fața unuia 
dintre cele mai puterni
ce "earn Uri din țară. Sco
rul s-a deschis în min 
10, după ce Ion Floren
tin a reușit o tușă la 0,5 
m de steag (!); după 
repunere Bonea îl deschi
de precis pe Medragoniu, 
care îndeplinește forma
litatea dropgolului de la 
25 m, pe centru: 
începînd din min. 
meciul se aprinde și ar
bitrul bucureștean I. Va
silică (foarte bun) împar
te într-o parte și alta 
lovituri de pedeapsă, dar 
cunoscuții internaționa
li Ion Vasile, Bezușcu 
sau Motrescu de la Farul 
nu reușesc să se ridice 
la înălțimea 
nostru Luca, 
re punctează 
te poziții. în 
Vasile aduce 
larea tot prin l.p. de la 
35 m, dar imediat Știin
ța construiește o fază de 
toată frumusețea cu Dru- 
mea, fin ,-și inspirat co
ordonator ; Palamariu 
sprmtează paralel cu tu
șa, Bucan primește pasa 
la intercepție și înscrie 
eseul la colț, dar arbi
trul îl anulează pe motiv 
că s-a călcat tușa. A- 
ceasta îi îndîrjește și mai 
mult pe studenți, care 
sînt de neoprit pe înain
tare, unde Ortelecan, re
intrat după o îndelungată 
absență, joacă în stilul 
său cu fantezie și anga
jament exemplar. Opriș, 
Grigore, Ioniță, Dumitru, 
Constantin FI., Necula,

3—0.
11,

G a 
nu 
mai 
din 
can,

lan și Varga 
rezistă celei 
puternice grămezi 

țară : Bucan, Ortele- 
Petre Dobre, Dru- 

mea. Sandu (Sușinschl 
nu a jucat fiind acciden
tat) Ion Florentin, Ștefan 
Constantin și Palamariu. 
Lovitura de pedeapsă a- 
cordată în minutul 18 și 
transformată de Luca ur
că scorul la 6—3 șl tot 
el la 9—3 în minutul 27.

A doua repriză men
ține ștacheta încleștării 
de forțe, oaspeții ne sur
prind cu pase în viteză 
și slalomuri derutante, 
fază de atac în trombă 
cu Lungu pătruns adînc 
în terenul de țintă și un 
eseu culcat lîngă but : 
9—7 în min. 50, dar Ion 
Vasile ratează egalarea. 
Trei minute mai tîrziu, 
Luca nu iartă de la 30 

■7. 
Distanțarea favoriților 
noștri se petrece în min. 
60 cu o fază identică e- 
seului și cu Kelemen fi- 
nalizator (intrat în locul 
lui Ion Florentin, acci
dentat) lîngă steagul din 
dreapta : 16—17, fază din 
care el va trebui să pă
răsească terenul acuzînd 
o lovitură la umăr.

Lovitura de pedeapsă, 
transformată de Bezușcu 
în min. 78, fixează sco
rul final : 16—10. Au 
mai jucat exemplar, lîn
gă cei amintiți Viorel 
Dobre, Cătană, Călin, Gh. 
Cristian și Năstase în 
cel mai frumos meci sus
ținut de echipa studen
ților petroșăneni în a- 
ceastă toamnă.

A arbitrat foarte bine 
I. Vasilică (București).

Ioan Dan BALAN

MINERUL 
VULCAN — 
ANINA 1—0. 
într-un splendid 
toamnă, cu soare 
meciul dintre i 
tativele minerilor din Vul
can și Anina a fost viu 
disputat. Chiar în primul 
minut de joc gazdele ra
tează o mare ocazie de a 
deschide scorul prin Cons
tantin. Reprezentativa
minerilor din Vulcan își 
creează în continuare o- 
cazii de gol, însă Constan
tin, „eroul" ratărilor 
acest meci, reușește 
minutele 9 și 12 doar 
creeze emoții în

ȘTIINȚA 
MINERUL 
Desfășurat 
decor de 
! mult, 
reprezen-

din 
în 
să 

tribune.

fundașului m șl scorul devine 12—' 
Jucător ca- 
din diferi- 

min. 14 Ion 
totuși ega-

Lauri pentru popicarii 
din Lupeni

Participînd la faza fi
nală pe județ a campiona- 

tlui național de junioare, 
reprezentantele secției de 
popice din cadrul A.S. 
„Minerul" Lupeni au obți
nut... tot ce se putea cîș- 
tiga ! Adică locurile I, II 
și III.

Meritul, demn de sub
liniat, revine tinerelor Ro- 
dica Chibulcutean, Agnes 
Bărbulescu și Margareta 
Ștefănică, ele ocupînd în 
ordinea de mai sus, cele 
trei trepte ale podiumu
lui. Ele au cucerit șl ti
tlul județean în proba pe 
„perechi" și datorită 
cestor rezultate 
ticipa la faza următoare, 
cea de zonă.

Miercuri, 19 
a.c., la Hunedoara echipa 
masculină de popice va 
participa la aceeași com
petiție, rezervată seniori
lor. Nu ne rămîne decît 
să le dorim să nu rămînă 
mai prejos decît fetele de 
Ia „Minerul".

Instantaneu din tim
pul meciului de baschet

a-
vor par-

octombrie

astfel că tabela de marcaj 
a rămas în continuare 
imaculată. Ambiționat de 
aceste ratări, Postelnicu 
ia o acțiune pe cont pro-

de poartă, 
doar la 
echipei 
Vulcan

FOTBAL, DIVIZIA C

priu și printr-un șut de la 
18 m, care trece pe sub 
portarul echipei oaspete, 
înscrie în min. 27 unicul 
gol al meciului.

Văzîndu-se conduși, oas
peții ies în repriza a doua 
la atac pentru a obține 
egalarea. La o centrare de 
pe linia de corner apără
torii echipei gazdă ratează

11- 
Mi- 
este 
săl- 
ul-

Oaspeții 
au cîștigat 

pe merit
intercepția, dar și oaspeții 
ratează egalarea de la nu
mai 2 metri 
Deși obținută 
mită, victoria 
nerul Știința
pe deplin meritată ea 
tînd formația de pe 
timul loc al clasamentului 
seriei a 8-a a diviziei C. 
Dealtfel ținînd seama de 
valoarea lotului, nu acesta 
este locul real pe care să 
se situeze această îndră
gită echipă a minerilor din 
Vulcan.

La juniori, 2—1 pentru 
gazde.

D. CRIȘAN

Duminică în cadrul cam
pionatului republican 
handbal juniori, 
C.S.Ș. Petroșani 
cu fruntașa clasamentului 
C.S.Ș. Dinamo Brașov. Me
ciul a fost de o bună fac
tură tehnică ; băieții con
duși de profesorul Ion Po- 
lifronie au pierdut In fa
ța brașovenilor cu scorul 
de 25—7. Brașovenii, cu o 
bună pregătire, avînd 
echipă un jucător 
nent al lotului 
de juniori, Titus 
au dominat partida și au 
reușit să cîștige la un scor 
concludent. De la antreno
rul echipei 
am aflat că 
meci echipa 
menține pe 
clasament.

★
Tot pe terenul 

sportiv școlar, în 
întrecerilor rezervate

de 
echipa 

a jucat

in 
compo- 

național 
Donosa,

I

Text și foto : 
Horea FRĂȚILA

STAR T PRO M I Ț A T O R
Baschet, divizia B ftineret)

C.F.R. 
Avîntul 
Pui 3— 
munici-

Mine-

Campionatul național 
de baschet divizia B (ti
neret) a programat du
minică, 16 octombrie 
1983, în cadrul primei e- 
tape, întîlnirea dintre 
Jiul Știința Petroșani și 
Automatica

La capătul unul 
în care a avut în 
manență conducerea, 
chipa din 
cîștigat cu

Alexandria, 
meci 
per- 

e- 
Valea Jiului a 
82—61 (33—23)

răsplătind astfel efortu
rile depuse de conduce
rea clubului și secției 
de baschet pentru crea
rea de condiții bune de 
pregătire și participare 
a echipei în ediția 1983 
—1984 a campionatului.

La sfîrșitul meciului, 
noul antrenor Dan Ma- 
nolescu a evidențiat jo
cul bun al echipei, pre
cum și integrarea pivo-

tului nou transferat, Du
mitru Popescu. Au 
tat : Mircea Pușcaș 
Dumitru Popescu 
Alexandru Șiparu 
Petre Singeorzan 
Mircea Bratu (6), 
rențiu Dobre (5), 
Guță (3), Florin
(2) și Mihai Vîlceanu (2).

punc-
(24),
(16),
(14),
(10), 

Lau- 
Viorel

NițU

1
I
I din Petroșani 

și după acest 
noastră 
locul IV

se 
in

clubului 
cadrul

e-

3

H a n d b a i

Foto : N. ȘTEFAN

Clasamentul diviziei A la fotbal
i. Sportul Studențesc 8 6 1 î 16— 4 13
2. Steaua București 8 5 1 2 19— 7 11
3. F.C. Bihor 8 4 3 1 13— 8 11
4. Dinamo București 7 4 2 1 12— 3 10
5-6 F.C. Olt 8 3 4 1 8— 5 10

Politehnica lași 8 3 4 1 8— 5 10
7. A.S.A. Tirgu Mureș 8 3 3 2 9—10 9
8. JIUL PETROȘANI 8 4 1 3 8—10 9
9. S.C. Bacău 8 4 _1 3 7—12 9

10. Universitatea Craiova 7 3 1 3 10— 7 7
11. Rapid București 8 2 3 3 8— 8 7
12. Chimia Rm. Vilcea 8 2 3 3 6— 9 7
13. F.C. Argeș 8 3 0 5 10—10 6
14. F.C. Baia Mare 8 2 2 4 7—16 6
15. C.S. Tîrgovjște 8 1 3 4 5—11 5
16. Dunărea C.S.U. Galați 8 1 3 4 2— 8 5
17. CORVTNUL HUNEDOARA 8 1 2 5 8—13 4
18. Petrolul Ploiești 8 1 1 6 8—18 3

Breviar
FOTBAL (tineret- 

speranțe) : F.C. Argeș 
— Jiul Petroșani I—0 ; 
divizia B : Politehnica
Timișoara — Minerul Lu
peni 3—0; divizia C : Mi- 
nerul-Știința Vulcan — 
Minerul Anina 1—0, Mi
nerul Certej - 
Aninoasa 2—0, 
Paroșeni — Minerul 
ravița 
deoarece echipa 
nu s-a prezentat) 
blican de juniori ; 
Petroșani — Strungul A- 
rad 1—1, Minerul Lupeni

— C.S.Ș. Hunedoara 1—1. 
Campionatul județean, 
seria Valea Jiului : 
Hîdromin Petroșani — 
Parîngul Lonea 1—2, Mi
nerul Boița — Prepara
torul Petrila 3—5, Mine
rul Bărbăteni — Auto
buzul Petroșani 1—1, Mi- 
nerul Uricani

Minerul Petroșani 3—0, 
Minerul 

O- 
(joc nedisputat, 

oaspete
repu-

Jiul

Hațeg — Măgura
1. Campionatul 
pal al seniorilor : 
rul Dîlja — Utilajul 1—2, 
Sănătatea Petroșani — 
I.CJP.M.C. 3—1, U.M. Pe
troșani — Spital Petrila 
0—2. (S. BALOI)

chipelor din școlile gene
rale, s-au întîlnit 
țiile profesoarei 
Biscăreanu de la 
generală nr. 4 și 
Nelida Bucur de la 
generală nr. 
handbaliștii 
generală nr. 
de 16—10.

Am remarcat ca 
speranțe ale handbalului 
nostru pe elevii Fodor, 
Costache, Mate, Buzămur- 
gă. Tot la băieți s-au în
tîlnit echipele Școlii ge
nerale nr. 1, antrenor 
Constantin Potroca și 
Școlii generale nr. 6, an
trenor Cornelia Gher
man. Au cîștigat, 
șl datorită formei bu
ne a portarului Ovidiu 
Giurescu, care a primit 
doar patru goluri și a sal
vat alte 10 gata făcute, e- 
levil Școlii generale nr. 1 
cu scorul de 16—4.

La fete Școala generală 
nr. 5 a cîștigat cu 11—2 în 
fața Școlii generale nr. 2, 
iar Școala generală nr- 1 i 
a realizat un frumos 13—0 
în fața Școlii generale nr. j 
6. în clasamentul general ! 
primul loc și l-a adjudecat ! 
Școala generală nr. 1. Fe
licităm pe această cale 
pe cîștigători și pe profe- < 
sorii lor, ca dealtfel pe ■■ 
toți participanții și sperăm 
că se vor organiza în con- 1 
tinuare astfel de întreceri. •

5. Au 
de la
4 cu

forma- 
Maria 
Școala 

a prof. 
Școala 

cîștigat 
Școala 
scorul

viitoare
t

i 
i

Marian DESPINA

Campionatul județean de fotbal

Noroc cu lacob...
cuseră 20 de minute 
joc și gazdele nu trăseseră 
decît un șut la poartă. în 
min. 21 un un-doi 
între lacob și Diniș, 
reprimește mingea 
re o expediază în 
și 1—0. în continuare ju
cătorii gazdă se complică 
într-o serie de combinații 
inutile care duc la scăde
rea calității jocului, ast
fel că o parte din specta
tori părăsesc stadionul la 
pauză.

în repriza a doua gaz
dele încep jocul ceva mai

MINERUL URICANI — 
C.F.R. PETROȘANI 3—0. 
Deși învingătoare, echipa 
din Uricani a prestat un 
joc de slabă factură teh
nică. Antrenorul A. Kele- 
î °n nu a putut folosi for
mația standard, lipsind 
cinci titulari, iar din 
aervele trimise în 
doa Șteț și Nuțiu
rid "at la nivelul așteptă
rilor. începutul partidei 
a fost ur. fel de a plimba 
mingea ca la antrenament, 
joc steril, lipsit de vlagă, 
fără faze palpitante. Tre-

re- 
teren 
s-au

de

reușit 
primul 
pe ca- 

plasă

bine atacînd mult și 
decis, 
tora se șting repede, 
fel că oaspeții

• un echilibru de forțe 
teren, ce se menține 
în min. 78, timp în 
C.F.R.-iștii au ratat o 
ocazie de a egala. în 
78 lacob a ridicat scorul 
la 2—0, iar în ultimele mi
nute ale meciului, mai pre
cis în min. 85, același Ia- 
cob înscrie golul trei al 
partidei. ^-au evidențiat 
de la gazde lacob, P. Ke
lemen, Șteț, Nuțiu, Corcheș 
și Danciu.

La juniori 3—1 pentru
gazde.

Ilie COANDREȘ

dar atacurile aces- 
ast- 

stabilesc 
în 

pînă 
care 

mare 
min.

Rezultate lăudabile ale speo ogilor din Valea Jiului j
speo-4

)

în prima decadă a aces
tei luni, în stațiunea Izvo
rul Mureșului, a avut loc 
faza republicană a con
cursului de ‘ speologie 
„Speo sport ‘83“. La a- 
ceastă confruntare finală 
au luat parte 33 de echi
paje din întreaga țară, ad
mise de juriu în urma ve
rificărilor 
condițiilor 
Echipajul 
speologie 
din cadrul 
Petroșani, 
mulus Vențel, a ocupat un 
onorabil loc zece, fapt ca
re situează acest ambițios 
grup speologic, printre 
cercurile cu o activitate
prodigioasă la nivel națio
nal.

Componenții

și îndeplinirii 
de participare, 
clubului de 
„Piatra Roșie" 

AJS. „Hidromin" 
cond us de Ro

clubului

„Piatra Roșie" compus din 
Romulus Vențel, Ion Iu- 
șan, Francisc Szabo, Cons
tantin Amariei, Alexandru 
Kovacs și Ernest Racov- 
schi, au prezentat în ca
drul ședințelor de comu
nicări științifice un refe
rat cu titlul „Aplicarea to
pografiei miniere în speo
logie" — întocmit în cola
borare cu tehnicianul 
pograf Geza Deli de 
l.C.P.M.C. — care 
bucurat 
deosebită.

Punctele forte ale acti
vității grupului de speolo
gie din Valea Jiului, au 
fost :

— cartarea a peste 2 000 
m peșteri noi ;

— descoperirea unor 
peșteri noi necartate;

to
la 

s-a 
de o apreciere

— popularizarea t 
logiei în rîndul maselor J

— confecționarea Și 
popularizarea de ustensile 
și echipament speologic 
folosit în speologie etc.

în zilele de 28—30 oc
tombrie a.c., cu prilejul 
împlinirii a 15 ani de 
activitate speologică orga
nizată în. Valea Jiului, 
clubul „Piatra Roșie", A.S. 
„Hidromin" va organiza 
o consfătuire cu toate clu
burile de speologie din 
țară. Cu această ocazie, 
la Casa de cultură din 
Petroșani va avea loc un 
simpozion și va fi organi
zată o expoziție cu reali
zările cercului în dome
niul speologiei.

Ștefan NEMECSEK
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Conferința miniștrilor 
învățămîntului superior 

din unele tari socialiste »
VARȘOVIA 17 (Ager

pres). — în R.P Polonă 
s-au desfășurat lucrările 
Conferinței miniștrilor 
învățămîntului superior 
din unele țări socialiste. 
Cu acest prilej s-a reali
za* un schimb de expe
riență în domeniul per
fecționării conținutului, 
formelor și metodelor de

instruire și educație co
munistă a studenților, 
precum și pe probleme 
ale rolului activității de 
cercetare științifică.

Delegația țării noastre a 
fost condusă de prof. 
George Ciucu, adjunct al 
ministrului educației și 
învățămîntului.

GENEVA

Întrunire a organismelor 
principale ale Crucii 
Roșii internaționale

GENEVA 17 (Agerpres). 
— La Geneva s-au des
fășurat lucrările organis
melor pr.ncipale ale Cru
cii Roșii internaționale, 
în cadrul dezbaterilor au 
fost abordate- probleme 
legate de rolul organiza
ției în educația sanitară a 
populației și, îndeosebi, a 
personalului din institu
țiile de invățămînt, acțiu
nea societăților de Cruce 
Roșie in caz de catastrofe 
naturale, contribuția lor

la îngrijirile primare de 
sănătate, rolul Crucii Ro
șii în menținerea și con
solidarea păcii, programul 
pregătirilor pentru Anul 
Internațional al Tinere
tului sub deviza „Partici
pare, dezvoltare, pace“.

Societatea de Cruce Ro
șie din România a fost 
reprezentată de o delega
ție condusă de dr. Lidia 
Orădean, președintele
Consiliului Național.

Acțiuni în favoarea păcii 
si dezarmării

ROMA 17 (Agerpres).
— Secretarul general al 
Partidului Comunist Ita
lian, Enrico Berlinguer, 
consideră, într-un iftter- 
viu acordat ziarului 
,,L’ Unita", că instalarea 
în Europa occidentală a 
celor 572 de rachete nu
cleare americane cu rază 
medie de acțiune de tip 
„Pershing-2" și „Cruise" 
„va antrena o nouă cursă 
a înarmărilor", precum și 
un nou „salt tehnologic" 
care vor spori insecuri
tatea pentru întreaga lu
me, informează agenția 
France Presse. De aceea
— a arătat Berlinguer — 
este necesar să se acți
oneze pentru a nu fi ins
talate noile rachete în 
Europa șl pentru a se 
reduce cele existente.

Apreciind că negocie
rile sovieto-americane de

la Geneva privind euro- 
rachetele „bat pasul pe 
loc", el a propus ca la 
„masa tratativelor să se 
așeze și alte state mem
bre ale NATO și ale 
Tratatului de la Varșo
via".

*

OSLO 17 (Agerpres). 
— în Norvegia a început 
Săptămîna de luptă pen
tru dezarmare, inițiată 
de mișcarea antirăzboi
nică „Nu armelor nu
cleare". în cursul aces
tei ample manifestații 
vor avea loc demonstra
ții, mitinguri și semina- 
rii consacrate probleme
lor dezarmării, în primul 
rînd dezarmării nuclea
re, creării unei zone de- 
nuclearizate în nordul 
Europei, vor fi organi
zate expoziții de afișe 
antirăzboinice.

Reuniunea miniștrilor economiei 
din țările membre ale A.S.E.A.N.

Știri din țările socialiste->

BANGKOK 17 (Ager
pres). — în capitala Thai
landei, Bangkok, a început 
luni reuniunea miniștri
lor economiei din statele 
membre ale Asociației 
națiunilor din Asia 
sud-est (ASEAN) — 
pine. Indonezia, 
zia, Singapore și Thailan
da. Participanții 
probleme ale

de
Fili-

Malaye-

dezbat
cooperări'

în „Călătoriile lui Gu- 
liver" apărute 
Jonathan Swift 
doi sateliți ai 
Marte, corpuri cerești ca
re abia în 1877 au fost 
descoperite de astrono
mul Asaf Hali.

De unde știa Swift des
pre existența acestor sa
teliți cu 151 ani înainte 
de a fi descoperiți 7

Potrivit ziarului cana
dian „Glob 
Swift -ar fi 
niște mărturii 
Kepler. Deși 
german nu avea telescop 
să facă o asemenea des
coperire, se crede că el 
ar fi descifrat niște ana
grame latinești ale lui 
Galileo Galilei de la în
ceputul sec. XVII care 
conțineau informații des
pre cei 
spune 
hazliile
Guliver, 
de uimit, îneît nu s-a lă
sat pînă nu a descoperit... 
cei doi sateliți.

în 1726, 
descrie 

planetei

and Mail", 
bazat pe 
ale lui

astronomul

doi sateliți. Se 
că Hali, citind 
călătorii ale lui 
ar fi rămas atît

*

Cea mai veche navă 
din lume aflată, încă, în 
funcțiune este, fără îndo
ială, un vapor care e- 
fectuează curse de-a lun
gul litoralului norve
gian. Nava a fost cons
truită de șantierele na
vale suedeze în 1850 și a 
efectuat curse regulate 
între Oslo și Eidsvold. 
Dar, după construirea 
căii ferate dintre cele 
două localități, nava a 
fost expediată pe litora
lul norvegian. în decurs 
de 130 ani de funcționare, 
ea s-a scufundat de două 
ori, a suferit numeroase 
incendii la bord și a fost 
reparată de peste 30 de 
ori.

dintre țările respective în 
domeniul financiar, în ex
ploatarea resurselor mi
nerale și energetice, în 
transporturi, turism, agri
cultură și silvicultură. Vor 
fi discutate, totodată, 
loace de apărare a 
reselor naționale ale 
telor participante în 
acțiunilor 
străine.

mij- 
inte- 
sta- 
fața 

monopolurilor

„Nu-mi trebuie tutu
nul" — sub această devi
ză a fost lansată în Bel
gia, la începutul săptă- 
minii trecute, 
nie împotriva 
în cadrul căreia 
folosite toate 
de comunicare în 
pentru a arăta 
cît de dăunător 
este tutunul și 
a le demonstra 
este nevoie să fumezi ca 
să fii cineva în viață". 
Campania se adresează 
în special copiilor și a- 
dolescenților de 11 pînă 
la 15 ani. Pe lîngă peri
colele pe care le prezin
tă pentru sănătate, 
matul — se arată în 
terialele difuzate cu 
ccastă ocazie — mal 
șl un alt dezavantaj 
este un viciu... costisitor.

o campa- 
fumatului, 

vor fi 
mijloacele 

masă 
tinerilor 
sănătății 

pentru 
că „nu

fu- 
ma- 

a- 
are 

: el

TURNUL ÎNALT 
300 DE METRI al 
televiziunii belgiene, 
tuat în apropiere de 
xelles, s-a prăbușit 
cursul unei furtuni 
sebit de puternice. Nu 
înregistrat victime, 
datele preliminare, 
nele provocate sînt 
luate la 
milioane

radio- 
si- 

Bru- 
în 

deo- 
s-au 
Din 
dau- 
eva- 

cel puțin 100 de 
franci belgieni.

SOFIA 17 
În ultimul 
dustria chimică bulgară 
a devenit o puternică ra
mură a economiei națio
nale. în această ramură 

au fost alocate 9,7 la sută 
din fondurile 
de bază ale 
gare, 2,9 la 
de muncă 
16,1 la sută 
marfă a industriei 
nale. Pentru 
rea producției, au fost 
introduse mașini și utilaje 
de înaltă tehnicitate, in
clusiv microprocesori. Pe 
această bază 
procesele de 
combinatele 
lambol, Vrața, Burgas.

(Agerpres). — 
deceniu, in- 

chimică

materiale 
industriei bul- 
sută din forța 
și s-a realizat 
din producția- 

națio- 
Intensifica-

au

se dirijează 
producție în 

chimice din

★

BEIJING 17 (Agerpres).
— Programul de dezvolta
re a educației și învăță
mîntului din R.P. Chineză, 
prevăzut în actuala etapă, 
se traduce prin creșterea 
numărului de instituții de 
învăț ămînt de , diverse 
grade și, implicit, a numă
rului tinerilor care bene
ficiază de aceste forme de 
pregătire, spre a deveni 
cadre cu o formație cores
punzătoare cerințelor eco
nomiei și culturii în conti
nuă ascensiune.

UN 
UNICEF, 
cu prilejul Zilei 
ționale a alimentației (17 
octombrie), relevă că un 
sfert din totalul copiilor 
din țările în curs de dez
voltare — 300 000 000 —
suferă de lipsă de alimen
te sau de pe urma 
proaste alimentații și 
aceea cad de multe
victimă unor boli cărora 
copiii bine nutriți lc-ar 
putea supraviețui cu u- 
șurință. Zilnic, se spune 
în raport, în lume mor de 
foame sau de matnutriție 
40 000 de copii

RAPORT AI. 
dat publicității 

interna-

parla- 
țară vor avea 
1984 — trans- 
IPS. Cu acest 

pre- 
vicepreședin- 

Panama.
par- 

A lege r Te

prezident ale 
mentare din 
loc la 6 mai 
mite agenția 
prilej, vor fi aleși 
ședințele și 
ții Republicii 
precum și membrii 
lamentului.
pentru organele locale vor 
avea loc la 3 iunie 1984

unei 
de 
ori

TRIBUNALUL ELEC
TORAL din Panama a a- 
nunțat oficial că alegerile

Marea Britanie : Toată suflarea tării---------------------------—------------------------ #

împotriva rachetelor nucleare !
în această toamnă, Miș

carea britanică pentru de
zarmare nucleară a mobi
lizat ample manifestații, 
— la Londra, Greenham- 
Common și în alte locali
tăți ale țării. Numărul 
membrilor organizației con
tinuă să crească, astăzi în 
rîndurile el militînd peste 
70 000 de persoane. Bu
getul el, reprezentînd ve
niturile din editarea de 
cărți și broșuri, va ajunge, 
în acest an, la un milion 
de lire sterline. în pre
zent, principalul scop al 
mișcării este de a mobili
za opinia publică împotri
va amplasării rachetelor 
„Cruise" pe pămînt bri
tanic și vest-european. 
Prin afișe și reclame ci
nematografice mișcarea 
cheamă populația Marii

Britanii să participe Ia o 
amplă manifestație, la 22 
octombrie, și să se pre
gătească pentru a împie
dica operațiunea de am
plasare a rachetelor, pro-

mentei hotărîri de ampla
sare a rachetelor nucleare 
pe pămîntul Angliei. 
„Vrem să-i sprijinim pe 
toți cei care se pronunță 
împotriva rachetelor nu

•zzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzttttrttitiluuunniiMiiiuunuiuuuum

Răsfoind presa străină
(„THE TIMES")

«zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Jectată pentru luna de
cembrie.

Intr-o declarație făcută 
presei, Bruce Kent, con
ducătorul acestei organi
zații, a declarat că mișca
rea pentru pace trebuie să 
cucerească inimile celor 
care, încă, mai șovăie în 
opțiunile lor, astfel îneît 
toată suflarea țării să spu
nă un „NU" categoric de

cleare", a declarat unui 
corespondent de-al nos
tru Hellen John, fonda
toarea „Taberei păcii" de 
lîngă baza militară ame
ricană de la Greenham- 
Common. Secția laburis
tă a mișcării a prezentat 
spre dezbatere congresu
lui partidului, care s-a 
desfășurat la Blackpool, o 
rezoluție care cheamă ca.

in caz de revenire la pu
tere a laburiștilor, să fie 
lichidate imediat toate ar
mele nucleare de pe teri
toriul țării. La congresul 
Mișcării pentru dezar
mare nucleară, programat 
pentru luna decembrie, u- 
nul dintre punctele prin
cipale ale ordinii de zi va 
fi problema ieșirii Marii 
Britanii, din NATO.

Cele două partide care 
fac parte din alianța li
berali - social - democrați 
se pronunță, de asemenea, 
pentru renunțarea la sis
temul de rachete „Trident- 
2" și pentru crearea unei 
zone denuclearizate în 
Europa, care să contribuie 
la micșorarea pericolului 
izbucnirii unui război nu
clear.

(Agerpres)

STA- 
pu- 
nu- 

care 
în 

teroris- 
de 
ri- 
a-

POTRIVIT UNEI 
TISTICI oficiale date 
blicității la Madrid, 
mărul persoanelor 
și-au pierdut viața 
urma atentatelor 
te comise în Spania 
la începutul anului se 
dică la 40, informează 
genția France Presse.

LA 17 OCTOMBRIE, 
LA GENEVA A AVUT 
LOC o înlîlnire a șefilor 
delegațiilor U.R.S.S, . și
S.U.A. la negocierile so
vieto-americane privind 

limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Melodii la Cos- 
tmeșt ; Unirea; Gafe ex
pres.

LONEA: întâmplări
pe muntele Tien Yun 
San.

VULCAN — Luceafărul: 
Micul lord.

LUPENI — Cultural : 
Fata care vinde flori.

URICANI : Cavalerii
teutoni.

IV.

durea Verde".

11,00 Telex.
11,05 Almanahul fami-

hei.
11,35 Dublura (color). —
12,20 Publicitate.
12,25 Moment folcloric
12,35 Desene animate i

„Povestiri din Pă-

După cum relatează 
genția China Nouă, 
prezent funcționează, 
teritoriul întregii țări, 
colegii și universități 
ță de 392, în 1976), cursu
rile lor fiind urmate de 
1,15 milioane studenți, 
ceea ce reprezintă cel mai 
mare număr de studenți 
prezenți în instituțiile de 
învățămînt superior în 
cursul unui an. Totoda
tă, în licee și școli secun
dare învață astăzi peste 
47 milioane de elevi, iar 
numărul copiilor cuprinși 
în sistemul de educație 
din școlile primare se ri
dică la 139,72 milioane — 
aceasta însemnînd că, din 
cinci locuitori ai Chinei, 
unul este elev.

a- 
în
pe

729
(fa-

*

BATOR 17 (A-
— Universitatea 
Bator a împlinit

ULAN 
gerpres). 
din Ulan 
40 de ani de existență. în 
cele 14 facultăți ale aces
tui institut de învățămînt 
superior studiază în 
zent peste 7 000 de 
denți la cursurile de 
și aproximativ 2 000 
cursurile serale și 
frecvență. Peste 600 de ca
dre didactice îi pregătesc 
pe studenți în cele mai 
diverse specialități nece
sare economiei naționale.

pre- 
stu- 

zi 
la 

fără

UN 
au 
la 
în 
de

APROXIMATIV 
MILION de israelieni 
participat, duminică, 
o grevă de două ore, 
semn de protest față
măsurile economice adop
tate de guvern — devalo
rizarea monedei naționale 
șl majorarea prețurilor la 
unele produse 
consum. Potrivit 
purtător de cuvînt 
federației generale 
cii din 1 s 
citat de
Presse, greva, eșalonată 
pe parcursul întregii zile 
— a afectat toate activită
țile guvernamentale și 
municipale, mijloacele de 
informare în masă și com
paniile de stat.

de larg 
unui 

al con- 
a mun- 
r a e 1, 
France

ÎNTR-O CORESPON
DENȚA din Bruxelles, co
tidianul francez ,,L’ Hums- 
nite" informează că, la 
sfîrșitul lunii septembrie, 
numărul șomerilor înregis
trați oficial în Belgia era 
de 511 269, ceea ce repre
zintă 12,3 la sută din 
talul populației active, 
un an în urmă, rata 
majului în Belgia era 
11 la sută.

13,00 închiderea 
mului.

16,00 Telex.
16,05 Laureați 

valului 
„Cîntaîea 
niei".

to- 
eu 
șo- 
de

progra-

ai Festi- 
național 

Româ-

16,25 Clubul tineretului. 
17,00 Viața școlii — 

„Aripi românești".
1-7,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Videotecă interna

țională (color).

22,30 Telejurnal (parțial 
color).

21,05 Munca, izvor al
bunăstării.

21,20 Teatru TV i
„Imblînzirea 
dărătnicei"

in-

de William 
kespeare.

Sha-

22,20 Cîntă frații 
treuș.

Pe-
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