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TĂRIE Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Cu planul pe cinci luni îndeplinit
SECTORUL III, I.M. LUPENI

întreaga producție de cărbune extras de minerii 
sectorului III de la mina Lupeni este realizată din 
abataje frontale echipate cu tăiere și susținere me
canizată. Folosind la înalți parametri utilajele mo
derne din dotare, minerii acestui sector au extras 
in prima jumătate a lunii mai — 3400 tone de căr
bune cocsificabil peste sarcinile de plan, ajungînd 
în acest fel la o producție suplimentară de peste 
17 500 tone de la începutul anului. Productivitatea 
muncii realizată în cărbune a fost superioară sarci
nilor planificate în medie cu 18,7 la sută. Eforturile 
susținute ale colectivului sint materializate în rea
lizarea, înainte de termen, a sarcinilor de plan pe 
cinci luni. Astăzi, în schimbul I, minerii 
extrag ultimele tone de cărbune aferente 
cinci luni din acest an.

Merite deosebite revin minerilor din
abataje frontale echipate cu complexe de susținere 
mecanizată de tip SMA-2 fabricate la I.U.M.P., con
duși de Mihai Blaga, care au depășit constant pro
ductivitatea muncii planificată cu 1500 kg pe post. 
Ortacii lui Laszlo Matyus au reușit să monteze în 
același timp încă un complex de susținere mecani
zată care va începe să producă pînă 
mai. Constanți în realizări, minerii 
conduse de Gheorghe Beleiu, Petru 
tru Boboc au săpat 380 ml lucrări 
plan.

sectorului 
primelor

cele două

tă sfîrșitul lunii 
din brigăzile 
Belbe și Dumi- 
minierc peste

Brigada fruntașă
Folosind cu succes în 

cele trei abataje frontale 
metoda de exploatare cu 
susținere individuală, și 
tavan de rezistență, mine
rii din brigada condusă 
de Ștefan Alba din secto
rul IV al I.M. Pelrila au 
obținut în acest an o pro
ductivitate superioară sar
cinilor planificate cu 1500 
—2000 kg pe post. Ca ur
mare, brigada a extras de 
la începutul anului o pro
ducție de peste 14 000 tone 
de cărbune peste plan, rea_ 
lizînd în acest fel sarcinile 
pe cinci luni înainte de 
termen. Pe schimburi ac
tivitatea în cele trei fron
tale este coordonată de 
Vasile Iorrescu, Constan
tin Vasile, Gavrilă Mihai, 
Ioan Șipos, Ștefan Codrea- 
nu, luliu Boyte, Nicolae 
Șei ban, Nicolae Boboc și 
Dezideriu Kury.
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— Creșterea producției, întărirea clima- | 
tulul de ordine și disciplină
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„...De acum, totul pentru victorie
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„Egalitate în fieful liderului".

— Rubrica „Vă informăm".
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Astăzi, își deschide lucrările

Forumul tinerei generații din România
Făurirea destinelor co

muniste ale patriei repre
zintă pentru tînăra gene
rație a țării unul 
obiectivele politice de co- 
vîrșitoare importanță, în 
condițiile în care tineretul 
patriei participă în mod 
responsabil și eficient la 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate pe pământul României. 
In acest cadru de angaja
re plenară a întregii ge
nerații tinere a țării, pen
tru realizarea exemplară a 
sarcinilor celui dc-al XIII- 
lea Congres al partidului, 
a indicațiilor și orientări
lor de inestimabilă valoare 
teoretică și practică 
secretarului general 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întreaga atenție 
a tineretului țării se în
dreaptă astăzi spre lucră
rile Forumului tmerei ge- 

’ nerații din România, eve
niment politic de marc în
semnătate pentru 
nostru comunist, 
împlinirea idealurilor 
aspirațiilor celei mai

dintre

ale
al

viitorul 
pentru

Și 
ti-

Mîndria de a fi la înălțimea sarcinilor
ANII DE ÎNCEPUT AI 

PREPARAȚIEI din Pe- 
trila, ba chiar mai bine 
de trei decenii, s-au do
vedit molcomi, cu puține 
evenimente spectaculare. 
Socialismul a cerut însă 
o altă atitudine față de 
muncă, au crescut pro
ducțiile și calitatea mun
cii. Anul 1979 figurează 
în istoria de peste o ju
mătate de veac a prepa- 
rației ca an de cotitură 
revoluționară, abandonîn- 
du-se treptat fluxul vechi

și introducîndu-se utilaje 
de înalt randament, mo
derne.

— Diferența de pro
ducție anuală dintre polii 
ultimelor două decenii, 
socotește meticulos ing. 
Nicolae Tătar, șeful sec
ției, măsoară 361 170 tone. 
In 1965 se produceau mai 
mult brichete pentru con
sum, acum ponderea o 
deține huila spălată, e- 
nergetică .și pentru semi- 
cocs, în viitor cărbunele 
pentru siderurgie va re-

prezenta 42 la sută din 
producția noastră.

CA PRETUTINDENI IN 
ȚARA NOASTRĂ, anii 
„Epocii Ceaușescu" au 
determinat mutații struc
turale de esență la secția 
de preparare a cărbune
lui Petrila a I.P.C.V.J., 
noul înglobează azi a- 
proapc întreg arsenalul 
tehnic, doar separația și 
recepția cărbunelui mai 
amintesc, pentru o vre
me, de vechiul flux. Ins
talațiile automatizate,

ti'.aje românești la nive
lul tehnicii mondiale de 

impus ridicarea 
a calificării oa- 
au apărut me- 
în preparație : 

și automa
te 

ori-

vîrf, au 
continuă 
menilor, 
serii noi
electroniști 
tiști. Timpul record 
receptare a noului 
zont tehnic e explicat fi
resc de sing. Ion Bistri- 
ceanu, secretarul comi

nere generații a țării Dez
baterile din cel de-al XII- 
lea Congres al U.T.C., cea 
de-a XlV-a Conferință a 
U.A.S.C.R. și cea de-a V-a 
Conferință națională a Or
ganizației pionierilor 
România prilejuiesc 
gaților la Forumul 
generații momentul 
înălțător bilanț, în 
tineretul patriei raportea
ză bogate împliniri în do
meniile de activitate spe
cifice, împliniri ce-și au 
sorgintea în minunatele 
condiții de muncă și viață 
create de partidul și statul 
nostru pentru participarea 
și implicarea tot mai largă 
în realizarea obiectivelor 
economico-soci?.le pe care 
partidul le-a încredințat ti
neretului țării. In 
context, supunerea 
aprobarea Congresului 
„Programului tinerei 
nerații din România", 
prezintă pentru delegații 
pârtieipanți momentul unei 
maxime responsabilități și 
maturități politice, a anga
jamentului plenar al tine
retului pentru înfăptuirea 
obiectivelor cupi-in.sc în a- 
cest program care prefi
gurează cu o deosebită 
clarviziune politică direc
țiile prioritare de acțiune

din 
dele- 

tinerei 
unui 
care

acest 
spre 

a 
ge- 
re-

(Continuare în pag. a 3-a)

Deschiderea 
lor Forumului 
generații din 
este așteptată cu deose
bit interes de întreaga 
masă de uteciști din 
Valea Jiului. Astfel, în 
întreprinderile și insti
tuțiile municipiului au 
fost programate pentru 
astăzi, multiple mani
festări politico-educa
tive și .cultura’e, 
cum și acțiuni de 
că patriotică.

lucrări- 
tinerei 

România

pre- 
mun-

Sub flamura partidului

TINERETUL VĂII JIULUI IȘI AFIRMĂ

DIN PLIN VOCAȚIILE CREATOARE
(In pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Ion VULPE
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Laudă omului muncii
și creației sale“

Ws.'»
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ii’ w w

Astăzi, 16 mai, 
drul „Lunii manifestări
lor politico-ideologice, 
cultural-cducalivd și spor
tive" sînt programate do
uă acțiuni care, prin con
ținutul lor, își propun să 
evidențieze aspecte ale 
politicii interne și exter-

ne a partidului și statu
lui ’nostru, contribuția no
vatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, la îmbogățirea filo- < 
zofiei materialist-dialec- i 
tice și istorice.

Astfel, în organizarea- 
Cabinetului municipal de ' 
partid și a Casei de cui- j 
tură a sindicatelor din 
Petroșani, la căminul I.M. 1 
Livezeni are loc astăzi 
expunerea „Probleme a- 
le politicii interne și ex
terne a partidului și sta
tului nostru".

La clubul 
din Lupeni, 
rea clubului, 
ră tot astăzi
istorie cu tema 
direa social-politică a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu. Crearea parti
dului — factor dinamiza
tor în dezvoltarea Româ
niei". (II. Al.)

muncitoresc 
în organiza
se desfășoa- 
colocviul de

,Din gin-
{
*

Î
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Prioritar, în preocupările sindicatelor

Creșterea producției, 
întărirea climatului de ordine 

și disciplină
In organizarea consiliu

lui orășenesc al sindicate
lor, la Petrila a avut loc o 
reușită dezbatere, cu ca
racter de schimb de expe
riență, menită să contri
buie la creșterea rolului 
și aportului grupelor sin
dicale în mobilizarea co
lectivelor la o activitate 
mai rodnică, pentru înde
plinirea sarcinilor și obiec
tivelor stabilite de Con
gresul al XlII-lea al parti
dului și Congresul U.G.S.R.

Din dorința de a acoperi 
o problematică cît mai 
vastă au fost prezentate 
mai multe informări susți
nute de președinți ai co
mitetelor de secție, orga
nizatori de grupă sindica
lă, președinți de comitete 
pe întreprindere. In an
samblu, temele s-au refe
rit la : intensificarea în
trecerii socialiste, întări
rea climatului de ordine 
și disciplină, perfecționa
rea activității de protecție 
a muncii, îmbunătățirea 
calității cărbunelui, creș
terea eficienței economi
ce, pregătirea și perfecțio
narea forței de muncă, so
luționarea operativă a pro
blemelor sociale la nivelul 
grupei sindicale, rezolva
rea propunerilor făcute 
de oamenii muncii. Pregă
tite atent și minuțios, toa
te aceste informări au pri
lejuit împărtășirea unui 
mare cumul de experiență, 
scoțînd la iveală preocupă
rile organelor și organiza
țiilor de sindicat și colabo
rarea bună cu organele co
lective de conducere, sub 
îndrumarea organizației de 
partid, consacrate mobili
zării colectivelor la o ac
tivitate tot mai susținută. 
„La mina Lonea, în cadrul 
sectorului III, a arătat 
Gheorghe Scheff, organi
zator de grupă sindicală, 
datorită răspunderii și stă
ruinței cu care sînt dez
bătute sarcinile de plan, 
am contribuit și noi, gru
pele sindicale, la creșterea 
realizărilor. Avem în pre

zent 16 000 tone de cărbu
ne peste plan, depășire ca
re are la bază un alt plus: 
1.2 tone pe post la produc
tivitatea muncii. Doresc- să 
menționez că aceste rezul
tate sînt obținute intr-un 
climat optim de muncă, 
străbătut de ordine și de o 
disciplină exemplară". Ex
periențe proprii, care re
flectă multă preocupare 
din partea organelor și 
organizațiilor de sindicat 
pentru perfecționarea mij
loacelor de acțiune au re
zultat și din comunicările 
prezentate de Valeria Mo
rarii și FranOisc Bicskey 
(Intrepr.nderea minieră 
Petrila', Gheorghe Arșoi și 
Ecaterina Drenciu (Pre- 
parația cărbunelui), Nico- 
lae Golea (președintele co
mitetului de sindicat I.M. 
Lonea) și Gheorgne Șer- 
ban (președintele comite
tului de sindicat I.M. Pe
trila). O viziune cuprin
zătoare, la nivelul, activi
tății pe oraș, a cuprins co
municarea prezentată de 
Gheorghe Cordea, pre
ședintele consiliului oră
șenesc al sindicatelor care 
s-a referit la sarcinile 
grupei sindicale ca unitate 
organizatorică și funcțio
nală de bază a sindicatu
lui.

Prin prisma experienței 
comunicate de participan
ts dezbaterea de la Petrila 
s-a dovedit deosebit de u- 
tilă înscriindu-se printre 
acțiunile care contribuie 
nemijlocit la îmbunătățirea 
activității țiganelor și or
ganizațiilor de sindicat — 
în mod deosebit la nivelul 
grupelor sindicale — pen
tru perfecționarea forme
lor și metodelor muncii 
de sindicii ah cărei z- 
biective prioritare — așa 
cum au fost subliniate de 
vorbitori — constau din 
îndeplinirea integrală a 
planului de cărbune, creș
terea eficienței economi
ce, întărirea climatului de 
ordine și disciplină.

Ion MUSTAȚA

La serele din Lupeni ale I.A.C.C.V.J., Se culeg noi recolte, semn al unei 
primăveri rodnice. Foto : Al. TATAR

Mindria de a fi la înălțimea sarcinilor
-»

(Urinare din pag. I) 

tetului de partid al sec
ției.

— Statornice au rămas 
de-a lungul istoriei pre- 
parației două coordonate 
fundamentale — cărbu
nele și nivelul ridicat de 
conștiință al oamenilor. 
Mulți din cei 1000, cît 
numără efectivul nostru, 
au deprins tainele mese
riei în preparație, par- 
curgînd ierarhia califică
rii. Mă gîndesc la maiș
trii Constantin Bușoniu, 
Șerban Hoțea, Alexandru 
Kovacs, Viorel Rodeanu, 
Eugen Preda, Ion Tașcă, 
Constantin Miu. Avem 
muncitori specialiști de 
înaltă calificare, cum sînt 
lăcătușii Ion Ciur, Ion 
Marcu, tinerii Florin In- 
drieș și Eugen Pîrlea ; 
dintre femei, care repre
zintă mai bine de a treia 
parte din colectiv, se re
marcă spălătoarea Maria 
Szokaci, cantaragiul Eli- 
sabeta Șereanu.
NEMAIINTILNITA IAR

NA a anului 1985 a stin
gherit desfășurarea pro
cesului de producție, a 
afectat rezultate’e eco
nomice din primul tri
mestru. Oamenii s-au 

confruntat cu lipsa a- 
cută de vagoane și agent 
termic, cu toate acestea, 
au asigurat termocentra
lelor cărbune sortat. Ac- 
ționînd unit, colectivul 
reușește să recupereze 
restanțele, mai ales că 
nu-și aduce cineva aminte 
să fi existat vreun an în 
care preparația să nu-și 
fi depășit planul. Coeziu
nea colectivului are aici 
și o motivație aparte, nu 
rare sînt cazurile cînd 
familii întregi lucrează 
in preparație. Spre exem
plu, familia Debreczeni, 
Domnica, Martin și Cris
tian, ori Emilian Doboș, 
tatăl și fiul, Carol și Ale
xandru Lorinez, George 
și Elena Buza. Tradiția 
muncitorească se împli
nește în rezultatele pro
priei gîndiri tehnice, mun
citorii, maiștrii și ingine
rii preparației au spriji
nit efectiv constructorii 
în înălțarea și punerea în 
funcțiune a noilor insta
lații (sfîrșitul anului 1983), 
au adoptat soluții tehni
ce cu rezultate excelen
te, precum economicoa
sele și silențioasele tur- 
bosuflanie. Calitatea sor
timentelor de mixte a 
sporit cu 300—400 kcal 

pe unitatea de măsură.
— Disciplina muncito

rească, liber consimțită, 
reia discuția sing. Bistri- 
ceanu, catalizează toate 
forțele colectivului. Lista 
fruntașilor ar fi lungă; 
nu avem spațiu s-o epui
zăm. Cînd un om gre
șește, membrii formației 
sale iau atitudine fermă, 
îl judecă, îl ajută să-și 
repare greșelile. Dacă nu 
înțe’ege, pleacă singur.

VIITORUL SE CONTU
REAZĂ la preparație din 
prezent, în tehnologie, dar 
și in conștiința oameni
lor. Oameni demni și 
mîndri că trăiesc în cea 
mai înfloritoare perioadă 
din istoria țării, „Epoca 
Ceaușescu", ale cărei co
mandamente le transpun 
în fapte prin rezultate 
deosebite în muncă, prin 
plenara lor voință de au- 
todepășire. Alățuri de 
minerii Văii Jiului, pre
paratorii Petrilei se află 
în obîrșia izvoarelor de 
lumină și căldură, ale pa
triei, mîndria și împlini
rile lor le însuflețesc dă
ruirea exemplară în în
deplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
isumate în întrecerea so
cialistă.

i râ informăm I 
| EXCURSIE. Sub ge- }

I neroasa deviză a Anului . 
| Internațional al Tinere- I 
Itului Participare, —

Dezvoltare — Pace, fi- • 
| liala B.T.T. din Pe- 
I- troșani organizează în 

perioada 20—26 mai o 
j ncuă excursie în stațiu- 
inea internaționala- a ti

neretului Costinești, cu j 
| o zi la Varna, R.P. Bui- I 
- garia, în care partici- I 
{ panții vor avea posibi- ■ 
j l’tatea să cunoască cîte. | 
• va realizări din viața ■ 
I tineretului din țara ve- |

cină și prietenă. Cei 130 ■ 
I de tineri vor pleca cu ! 
I" trenul tineretului în 19 I

mai, 'la ora 23,30 din ! 
stația C.F.R. Petroșani. I 

I DE SEZON. Grupele I 
mixte de pescari și vî- I 
nători din municipiul 
nostru vor începe în a- 
ceste zile lucrările de 
reainenajare a toplițe- 
lor existente în vederea 

- populării apelor de 
J munte cu păstrăv indi- 
I gen și curcubeu. Acțiu- 
■ nea de populare a ape- 
t lor cu puiet va fi înce- 
i pută cu data de 1 iunie. 
| UTIL. Reamintim ce- 

Ilor interesați că în car
tierul „Vîscoza" Lu_ 

Ipeni, lîngă farmacie, 
funcționează o unitate ■ 

I „Ceasornicărie", apar-
ținînd cooperativei 

I „Straja". Unitatea asi- 
■ gură reparații pentru ca- 
I *le mai diverse modele 
I de ceasuri. (A.T.) 
I NU PESTE MULT |
IT1MP locatarii scărilor .

VI si VII ale bl icului |
| 4 din cartierul Carpați .

— Petroșani nu vor mai | 
trebui să meargă la pia-

I ță pentru puțin pătrun- 
| jel, ceapă și usturoi ver- 
Ide sau ridichi de lună.

Odată cu sosirea primă. 
. verii, ei au amenajat in 
' apropierea respectiva- 
I lui bloc o grădină in 
• care trufanda’ele au in- 
| ceput să fie de folos. 
I (G.S.)

Rubrică realizată de
Gheorghe BOȚEA

i>port • Sport • Sport » Sport ♦ Sport • Sport • Sport
Fotbal, divizia A

De acum,
JIUL PETROȘANI — 

S.C. BACĂU 2—2 (1—0). 
Partidă grea, în prima re
priză — doar în aparență 
— pentru că în ansamblu, 
dominarea gazdelor a fost 
evidentă în primele 45 de 
minute. Și dacă in acest 
timp scorul s-a limitat doar 
la 1—0 (gol marcat de Gă
man, in minutul 28), a- 
ceasta se datorează lipsei 
de precizie a înaintașilor, 
care, în situații ideale au 
ratat nepermis de mult.

Ocaziile ratate de Sălă- 
gean (min. 14, 20, 21 și 29), 
Varga (min. 15 și 33), pu
teau să „lămurească" pro
blemele din teren. A fost 
o repriză în care jucătorii 
din Facău au șutat doar 
o singură dată pe spațiul 
porții.

Cea de_a doua repriză a 
avut un aspect cu totul 
diferit. Ea a avut darul 
să demonstreze (deși nu 
doream acest lucru I) că 
echipa noastră nu este pre
gătită să termine cu bine 
un meci cu miză deosebită. 
Mai mult, cei care au cre
zut în șansa lor pină în 
ultima secundă au fost ju
cătorii oaspeți. Prima si
tuație în care jucătorii 
neștri au căzut pradă lip- ■ 
sei de concentrare a fost 
In minutul 75 cînd Vis-

totul
creanu a sancționat „dispa
riția" din joc a echipei 
noastre. El a „întors" o 
n nge la care apărarea 
Jiului (inclusiv Homan) a 
fost pe post de... spectator. 
A tost însă și an minut 
de orgoliu (84) cind același 
Găman a înscris la centra
rea lui Băluță. Și in aceste 
momente însă incertitudi
nea mai plutea deasupra 
stadionului din Lunca Jiu
lui.

Cînd victoria părea să 
intre în posesia Jiului, cînd 
nimic nu părea să se mai 
mlîmple, s-a produs lovi
tura de teatru: o clasică
fază de contraatac, în care, 
jucătorii noștri erau cu 
gîndul Ia... vestiare și Șoi- 
man readuce speranțele pe 
malurile Bistriței, egalind 
în ultimele secunde !

Lipsa de dăruire (pină în 
ultima clipă, lipsa de con
centrare, imprecizia șutu
rilor în atac, greșelile in 
apărare — toate acestea 
se plătesc. Or, ieri, echipa 
care a plătit tribut acestor 
lipsuri a fost Jiul I Situa
ție foarte grea, echipa noas
tră fiind — acum — la mi
nus 5 în clasamentul ade
vărului ! Or, în această 
situație, jucătorii Jiului

pentru victorie!
HANDBAL, DIVIZIA B

Egalitate în fieful liderului!
au obligația să lupte în 
deplasare pentru recîști- 
garea punctelor pierdute 
pe teren propriu.

JIUL : Homan — V. Po
pa, M. Popa, Vizitiu, Sta

ETAPA A XXIX. RE
ZULTATE TEHNICE ; 
F.C. Olt — „Poli" Timi
șoara 3—1, F.C.M. Bra
șov — AS. A. 1—0, Glo
ria — F.C. Bihor 3—0,

CLASAMENTUL
1. Steaua
2. Dinamo
3. Sportul
4. „U“ Craiova
5. Gloria
6. Corvinul
7. F.C. Olt •
8. Rapid
9. A.S.A.

10. Poli Timișoara
11. F.C. Bihor
12. F.C.M. Brasov
13. JIUL
14. F.C. Argeș
15. Chimia
16. S.C. Bacău
17. F.C. Baia Mare
18. Poli Iași

ETAPĂ VIITOARE (du
minică, 19 mai) : S.C. Ba
cău — F.C.M. Brașov, 
F.C. Argeș — Sportul, 
F.C. Bihor — „Poli" Iași, 
Dinamo — Jiul, A.S.A. — 

na — Varga (din min. 68 
Dosan), Szekely, Găman. 
— B. Popescu (din min. 21 
Lăsconi), Sălâgean, Bă- 
luță.

Alexandru TĂTAR

Poli lași — Corvinul 4— 
0, Sportul — Rapid 2—2, 
F.C. Baia Mare — Chimia 
0—1 (1), Jiul — S.C. Ba
cău 2—2, „U“ Craiova — 
F.C. Argeș 2—1, Dinamo 
— Steaua 0—0.

•Mare, „Poli" Timișoara —

29 21 6 2 62—16 48
29 17 10 2 50—26 44
29 17 8 4 60—24 42
29 15 5 9 54—39 35
29 11 8 10 44—43 30
29 13 2 14 46—46 28
29 12 4 13 31—39 28
29 9 9 11 34—34 27
29 1-0 7 12 22—26 27
29 10 7 ■ 12 28—44 27
29 11 4 4 32—34 26
29 11 4 14 28—36 26
29 10 5 14 32—47 25

.29 9 6 14 38—34 24
29 9 5 15 23—46 23
29 8 6 15 29—36 22
29 9. 4 16 24—40 22
29 5 8 16 30—52 18
Rapid, Chimia — „U“
Craiova , Steaua — F.G.
Ott, Corvinul -— F.C. Baia

Gloria.

METALUL BISTRIȚA 
— UTILAJUL-ȘTIINȚA 
PETROȘANI 31—31 (16— 
14). Cu locul deja asigu- 

; rat in prima divizie, me- 
1 talurgiștii n-au mai in- 
;■ tîlnit totuși o asemenea 
1 rezistență în terenul pro- 
i priu. Mobilizarea exem_ 
i piară a jucătorilor com- 
Ș binalei noastre, buna lor 
i pregătire, rod al pricepe- 
i rii și pasiunii profesoru- 
i lui Ion Polifronie, s-au 
1 conjugat, de ce să nu 
; mărturisim, cu... „dogoa- 
; rea" lanternei roșii. Ast- 
j fel, oaspeții au răspuns 
| jocului colectiv al vir- 
i tualilor divizionari A cu 
; aceeași armă, deși au e- 
; voluat fără căpitanul lor 
: de echipă, Gheciu, acci- 
1 dentat. Intre buturi, Pe- 
i tre Popescu a fost, în 
î numeroase rînduri, imba- 
i tabil, apărînd și trei lo- 
î vituri de la 7 m, în atac 
; pivotul Drăgan și-a asu- 
ț mat adeseori și cu efi- 
: ciență sarcina finalizării, 
î evoluția tînărului Gabriel 
î Dicu încînlînd asistența. 
I Cele 62 de goluri demons- 
i trează ritmul alert al 
i confruntării, succesiunea 
i fazelor la ambele semi- 
1 cercuri, dar și replica vi

guroasă și eficientă a 
oaspeților, care, cu patru 
minute înainte de final 
au reușit, pentru prima 
oară, egalarea, prin Dicu 
(30—30), ba chiar, în mi
nutul următor au preluat 
conducerea prin Cazan. 
In min. 58 internaționalul 
Dan Marin a readus spe
ranțe gazdelor, dar pînă 
la fluierul final — „re
duta" combinatei a re
zistat cu succes.

Intre oaspeți au punc
tat: Drăgan (12), Dicu 
(5), Stupariu i4). Cazan 
(3), Bălășescu și Gavrila 
(cite două). Dani, Desculț 
și Antohi, deci cu excep
ția lui Stănescu, toți ju
cătorii de Cîmp.

Cu trei etape înainte 
de sfîrșit, handbaliștii din 
Vale au acumulat 35 de 
puncte, ureînd pe locul 
8 în clasamentul seriei 
Nord (7 victorii, 2 egaluri, 
10 înfrîngeri), excelenta 
lor comportare în retur 
contribuind la salvarea 
de la retrogradare. Mai 
urmează însă întîlniri di
ficile cu Minaur II Baia 
Mare (a), Unio Satu Ma
re (d) și Metalul Copșa 
Mică (a).

Ion VULPE
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Tineretul Văii Jiului își afirmă 
din plin vocațiile creatoare

In contextul de puternică efervescență politică în care oamenii muncii din pa
tria noastră transpun în fapte hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres al partidului, 
a sarcinilor anului 1985 și ale actualului cincinal, tînăra generație a Văii Jiului 
întimpină marele eveniment politic din viața tineretului — cel de.al XII-lea Con
gres al U.T.C. — cu fapte demne de muncă, în toate domeniile de activitate. în
trecerea utecistă „Tineretul — factor activ în realizarea deceniului științei, tehnicii.
calității și eficienței", a prilejuit tinerilor din Valea Jiului un minunat prilej de 
afirmare și împlinire a vocațiilor lor creatoare, a talentului, priceperii și dăruirii 
in muncă, a creșterii contribuției lor Ia realizarea sarcinilor planului la extracția 
de cărbune și în celelalte domenii în care elanul, romantismul revoluționar, speci
fice uteciștilor României s-au materializat în cele mai diverse sfere de activitate.

Devenim cadre de nădejde ale 
industriei miniere

în sprijinul 
producției

Creșterea producției de 
cărbune, acest comanda
ment major al muncii mi
nerilor din Valea Jiului, 
a constituit pentru orga
nizația de tineret unul 
dintre principalele obiecti
ve ale strădaniilor, ale ac
țiunilor de muncă patrio
tică în sprijinul producției 
desfășurate de tinerii ute- 
ciști.

Iată numai cîteva obiec
tive pe care organizația 
U.T.C. din Valea Jiului și 
le-a propus să le înfăptu
iască în acest an : 9000
ml nivelări de galerie, 1500 
mc materiale transportate 
la fronturile de lucru din 
subteran, curățirea a 7000 
ml de canale de aducțiune 
a apei, recondiționarea a 
6600 bucăți armături și e- 
lemente TH, recuperarea și 
recondiționarea a 1300 bu
căți stîlpi hidraulici, în
cărcarea și descărcarea a 
1600 tone de materiale de 
diferite sortimente. Valoa
rea totală a acțiunilor de 
muncă patriotică desfășu
rată în sprijinul producției 
se cifrează la 80 milioane 
lei.

Recuperări de 
materiale

Recuperarea, recondițio
narea și refolosirea mate
rialelor refolosibile este 
un alt capitol deosebit de 
important al activității ti
nerilor municipiului Pe
troșani. Anul acesta ei 
și-au propus să recupere
ze importante cantități de 
materiale, a căror valoare 
depășește 3 milioane de 
lei. Prin acțiunile de mun
că patriotică vor fi recu
perate 1390 tone fier vechi, 
20 tone metale neferoase, 
527 000 bucăți sticle și bor
cane, vor fi culese 10 tone 
de plante medicinale și 20 
tone de fructe de pădure. 
De remarcat că tot prin 
acțiuni de muncă patrioti
că se vor executa lucrări 
de întreținere și amenaja
re pe 20 ha de spații verzi. 
La acestea se mai adaugă 
și prestarea unui mare nu
măr de ore de muncă pa
triotică pentru înfrumu

sețarea și întreținerea lo
calităților municipiului.

Confccționera Maria 
Apetrei, una dintre me- 
seriașele destoinice ale 
întreprinderii de trico
taje din Petroșani și-a 
adus o contribuție ho_ 
tărîtoare, împreună cu 
tinerele din organiza
ția U.T.C. nr. 2, la ob
ținerea celor peste 800 
articole de confecții su
plimentare planului.

Spirit creator
La nivelul municipiului, organele și organizuți- 

, ile U.T.C., cele ale A.S.C. de la Institutul de mine 
’ din Petroșani au preluat din planul anual al C.I.T. 

26 teme de cercetare din diferite domenii, în special 
din minerit, pe care să le rezolve prin forțe proprii.

Eficiența economică a temelor de cercetare pre
luate de organizațiile U.T.C. este de 3,8 milioane lei, 
din care peste 280 000 lei reprezintă lucrări finali
zate. Multe dintre aceste teme preluate de organi
zațiile U.T.C. din întreprinderi se referă în mod di
rect la îmbunătățirea tehnologiilor de lucru djn sub
teran, la creșterea productivității muncii și a efi
cienței economice în întreprinderile miniere.

La datorie, 
pe frontul cărbunelui

La creșterea producției de cărbune a Văii Jiu
lui o contribuție hotărîtoare aduc cei peste 8000 de 
tineri care lucrează în minerit. Conștienți de sarci
nile ce le revin, tinerii mineri au constituit brigăzi 
ale tineretului în marea majoritate a întreprinderilor, 
brigăzi care participă cu bune rezultate, alături de 
ceilalți mineri la realizarea sarcinilor de plan. Din
tre acestea se evidențiază în mod deosebit, cele con
duse de uteciștii loan Mihuț — I.M. Lonea, Vasile 
Dragu și Constantin Baltariu — I.M. Lupeni, Ștefan 
Rotaru — I.M. Petrila, Iulian Dorohoi — I.M, Valea 
de Brazi și Dumitru Pandelea — I.M. Livezeni.

Tinerii din brigada fruntașă condusă de Anton Florea, din sectorul IV al 
minei Lonea, dedică faptele lor de muncă celui de-al XII-lea Congres al U.T.C.

Succese ale elevilor
Cele 2uu cercuri științi

fice și tehnico-aplicative, 
faze'e de masă ale con
cursului pe meserii și dis
cipline de învățămînt eu 
atras peste 2500 de elevi 
din liceele și școlile mu
nicipiului. La nivelele su
perioare ale concursurilor, 
— faza județeană și națio- 
na’ă — au fost obținute 
200 de premii, dintre care 
70 au revenit elevilor de

Deunăzi am fost invitați 
la una din „zilele cultu
rale" ale elevilor Liceului 
de matematică-fizică, o 
acțiune amplă, variată, or
ganizată de către comite
tul U.T.C. din liceu. Cu
noșteam, în mare, de mult 
timp preocupările tineri
lor, ale organizației U.T.C. 
din liceu pentru însușirea 
temeinică a materiilor, pen
tru îmbinarea- învățămîn- 
tului cu cercetarea și pro
ducția, dar mai ales pen
tru ’ educarea multilatera
lă a tuturor, în spiritul 
idealurilor societății socia
liste, capabile să asigure, în 
viitorul apropiat, înainta
rea fermă a patriei pe dru
mul luminos al comunis
mului. Am stat de vorbă 
în repetate rînduri eu e- 
levi, uteciști din liceu, 
Cristina Victoria, Mihaela 
Kelemen, Dan Prișcă, Ma
ria Voina, Cristina Krach- 
tusz, Andreea Lobonț, Isa
bela Spătaru, Gabriela 
Dumbravă, Beatrice Abra
ham, Daniela Achirei și 
multi alții. Am încercat 
să-i cunosc, atît în sala- de

îndeplinirea la cel mai 
înalt nivel a triadei învâ- 
țămînt — cercetare — pro
ducție a stat și stă pe pri
mul plan în atenția fiecă
rei organizații A.S.C. Pen-
tru ca integrarea învăță- 
mîntului cu producția sâ 
se desfășoare la un nivel 
de maximă eficiență, s-au 
luat măsuri de cunoaștere 
nemijlocită, amănunțită, a 
condițiilor de lucru con
crete, a metodelor și va
riantelor optime aplicate, 
existînd convingerea că 
viitorul specialist din in
dustria minieră trebuie să 
fie un cadru bine pregătit 
profesional, politic și, mai 
ales, să posede cunoștințe 
practice cît mai temeinice. 
In acest sens, studenții 
I.M.P. participă, sub di
recta îndrumare a organe- 

la Liceul industrial din 
Petroșani. De asemenea, la 
sesiunea municipală de re
ferate și comunicări știin
țifice au fost prezentate 
120 lucrări, dintre care 61 
de lucrări au participat la 
faza județeană obținindu-se 
37 de premii. La faza na
țională, elevii din Valea 
Jiului au obținut două 
mențiuni.

iasă, în cabinete, dar și 
in cadrul activităților cul
turale, educative ; i-am 
yăzut participînd la acțiuni 
sportive și de P.T.A.P., 
i-am văzul in excursii, 
i-am întîlnit pe marea sce
nă a muncii și creației — 
a Festivalului național

Munca înfrățită 
ca tinerețea

„Cîntarea României" in ca
litate de cercetători, de 
interpreți, de creatori. Dar 
dincolo de acestea, am sim
țit la ei puternica sete' de 
cunoaștere, dorința fierbin
te de afirmare, puritate-a 
ideilor pe. care? le afirmă 
pas cu pas, cu vigoare, 
prin munca lor de zi cu zi.

Aici se află, poate, ori
ginea rezultate'or obținu
te ia nivel național, în ca
drul olimpiadelor școlare, 
de matematică, informa
tică, limba română, istorie, 

lor și organizațiilor de 
partid, a conducerii A.S.C., 
la realizarea unor sarcini 
specifice unităților minie
re, la soluționarea unor 
obiective din planurile de 
cezvol'are ale acestora.

Parale] cu activitatea 
profesională, de însușire 
temeinică a cunoștințelor 
teoretice, o mare parte 
dintre studenți participă 
la activitatea colectivelor 
mixte de cercetare-proiec- 
tare, cadre didactice — 
studenți, la realizarea unor 
teme cu aplicație directă 
în practică, toate vizînd 
obiective cu caracter prio
ritar în industria minieră, 
înseși temele abordate în 
cadrul proiectelor de stat, 
preluate chiar din anul 
IV de studiu, constituie, 
în multe cazuri, lucrări

Pe șantierele 
de muncă patriotică

In fiecare localitate a 
Văii Jiului se vor consti
tui în cursul verii, șantiere 
de muncă patriotică pentru 
elevi și studenți, în sp'-cial 
in domeniu] construcției 
de locuințe. Organizațiile 
U.T.C. vor asigura pe fie
care dintre aceste șant-ere 
cîte 30 de muncitori cali

Forumul tinerei generații 
din România

(Urmare din pag. 1)

pentru creșterea eficienței 
muncii organelor și orga
nizațiilor U.T.C. în dome
niul activității producti
ve, culturale, politico-e- 
duiative, de educare prin 
mamă și pentru muncă, 
de făurire a omului nou cu 
o înaltă conștiință "ivică 
revoluționară. Alăturîn- 
du-se voinței unanime a 
tineretului patriei, anga

economie politică, limba 
engleză, aici este izvorul 
celor peste 30 de distincții 
obținute la sesiunea mu
nicipala de comunicări ști
ințifice a elevilor, aici 
este izvorul prezenței co
rului ele cameră și a celor 
doi soliști in etapa repu

blicană a Festivalului na
țional „Cîntarea României".

Iar „zilele culturale", de 
care vorbeam la început, 
manifestări lunare cuprin- 
zind concursuri de tip 
„cine știe, răspunde", ex
puneri, întîlniri cu invi
tați, ■ vizionări de specta
cole, manifestări artistice 
ale elevilor, dans, muzi
că, sînt nunjai simpli- fap- 
l ■ — dar cit de importan
te I — în viața organizației 
l-.T.C.

Liceul de matematică- 

de cercetare, proiectare, 
părți din contractele înche
iate cu beneficiarii, cu im
plementare imediată sau _‘.i 
cel mai scurt timp în prac
tică.

Iată numai unele aspec
te ale activității studenți
lor, care relevă, odată > 
plus, locul și rolul forma
tiv și informativ al învă- 
țămîntului superior, a ac
tivității desfășurate din 
rîndul studenților și pen
tru studenți, de către Aso
ciația Studenților Comu
niști din I.M.P., și care, 
evidențiază hotărîrea fer
mă de a deveni cadre de 
nădejde ale mineritului.

Login BERENDE, 
student, președintele 

Consiliului U.A.S.C, diit 
IMP.

ficați, restul lucrărilor ur- 
mînd a fi rezolvate de bri
gadierii șantierelor locale 
ale tineretului. Totodată, 
se va asigura în continua
re forța de muncă pentru 
șantierele județene și în 
special pentru cele națio
nale ale tineretului.

jamentului său ferm pen
tru transpunerea neabătută 
în viață a hotărârilor ce 
vor fi adoptate, 
uteciștii Văii Jiului u- 
rează succes deplin lucră
rilor Forumului tinerei ge
nerații din România, con
vinși fiind că documentele 
adoptate vor contribui din 
plin la creșterea rolului și 
importanței organizației de 
tineret în viața economi- 
co-socială a țării.

fizică se poate mândri ori- 
c-înd cu un cenaclu literar- 
muzical unde strălucesc Mi- 
haela Kelemen, Mihaela 
Buțulescu, Dan Prișcă, Tu
dor Drăgan, cu un cor de 
cameră de nivel republi
can, cu montaje de versuri 
și muzică, o formație de 
teatru, o brigadă artistică, 
o formație de dansuri popu
lare, dar și cu elevi a că
ror pasiune este dragostea 
de patrie, partid și popor, 
de a deveni oameni de nă
dejde ai României de azi 
și de mâine.

Să-i amintim doar pe 
cîțiva dintre diriguitorii 
lor, adevârați oameni care 
știu a „sfinți locul prin 
munca lor", Simion Pără- 
ianu, Constantin Rizopo), 

-Cornel J^laton, Maria Mar
ge, Aurora Ciolofan, Laura 
Nișulescu, fiecare fiind nu 
numai profesor ci un ade
vărat îndrumător U.T.C.

Pagină realizată de 
î Gheorghe CHIRVASĂ 

și H. ALEXANDRESCU 
loto: AI. TATAR
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încheierea vizitei primului 
ministru român in Indonezia

Acțiuni în favoarea

15 (Agerpres). 
încheiat vizi- 
de tovarășul 

Dăscălescu, 
Guvcr-

JAKARTA 
Miercuri s-a 
ta efectuată 
Constantin
prim-ministru al 
nului Republicii Socialiste 
România, în Republica In
donezia.

La plecare, pe aeropor-

tul din Jakarta, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a 
fost salutat de vicepreședin
tele Indoneziei, Umăr Wi- 
rahadikusumah.

Au fost de față persoane 
oficiale indoneziene, pre
cum și ambasadorii celor 
două țări.

Sosirea in capitala Birmaniei
RANGOON 15 (Agerpres). 

In aceeași zi, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a 
sosit la Rangoon, capitala 
Birmaniei.
■ Pe aeroportul Mingala- 
don, împodobit cu drapelele 
de stat ale României 
Birmaniei, tovarășul 
stantin Dăscălescu a 
întîmpinat și salutat
U. Maung Maung Kha, pri
mul ministru al Birmaniei. 
Au fost intonate imnurile

Și 
Con- 
fost 

de

dc stat ale celor două țări. 
O gardă militară a pre
zentat onorul.

Au fost de față persoa
ne oficiale birmane.

&
U. Maung Maung Khți a 

oferit, miercuri, un dineu 
oficial în onoarea tovară
șului Constantin Dăscăles. 
cu. Cei doi prim-miniștri 
au rostit toasturi.

WASHINGTON 15 (A-
gerpres). Un grup de 37 de 
organizații științifice 
gioase și pentru 
drepturilor civile 
tele Unite au dat 
tații un document 
în care se solicită 
sului să nu aprobe fondu
rile destinate aplicării în 
practică a Inițiativei de a- 
părare Strategică, transmi
te agenția United Press In
ternational. Documentul, 
intitulat sugestiv „Nu a- 
vem încredere în războiul 
stelelor", 
altele, că 
gram va 
sificare a 
lor și, în 
creșterea riscului 
ri'i unui conflict nuclear.*

CARACAS 15 (Agerpres). 
La Caracas se vor deschi
de, la 2 iunie, lucrările u-

reli_ 
apărarea 
din Sta- 
publici- 
comun 

Congre-

relevă, între 
acest nou pro

duce la o inten- 
cursei înarmări- 

consecință, la 
izbucni-

nui seminar internațional 
consacrat educației pentru 
pace — transmite agenția 
venezueleană de presă Ven- 
pres. Simpozionul va abor
da problemele păcii „Nu 
ca o opțiune, ci ca o ne
cesitate stringentă pentru 
ameliorarea calității vieții 
în lume" — precizează a- 
genția, citind un comuni
cat dat publicității la Ca
racas.

păcii
tul, remis misiunii diplo
matice a Franței din capi
tala ectladoriană, precizea
ză că aceste experiențe 
constituie un grav pericol 
pentru mediul marin 
resursele sale naturale.

MANIFESTAȚII 
LA SEUL

Ș‘

☆
QUITO 15 (Agerpres). 

Comisia Permanentă a Pa
cificului de Sud, a a- 
dresat o notă guvernului 
francez în care își exprimă 
protestul energic față de 
efectuarea de experiențe 
nucleare în atolul Muru- 
roa, informează agenția 
Prensa Latina. Documen-

Luna
protecției 

naturii

ALEGEREA 
PREȘEDINTELUI

SI
VICEPREȘEDINTELUI

R.S.F.I.
BELGRAD 15 (Agerpres). 

întrunit în ședință, mier
curi la Belgrad. 
Prezidiul R.S.F. Iugo
slavia l-a ales pe Râdovan 
Vlaikovici în funcția de 
președinte al acestui orga
nism pe perioada următoa
relor 12 
agenția 
ședințe 
R.S.F.I.,

luni — informează 
Taniug. Vicepre- 

al Prezidiului 
pe același termen, 

â fost ales Sinan Hasani. 
Radovan Vlaikovici și Si
nan Hasani își vor prelua 
funcțiile la 16 mai.

SUB PRESIUNILE pu
ternice ale guvernului de 
la Washington, Japonia a 
acceptat să-și limiteze, în- 
cepînd de la 1 octombrie, 
exporturile de oțel pe pia
ța americană, pent) u 
mătorii cinci ani la 
de 5,8 la sută din 
consumului intern 
S.U.A., relatează 
Reuter, citind 
ale Ministerului nipon 
Comerțului Internațional 
și Industriei.

IN CURSUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA des
fășurate la sediul din New 
York al Națiunilor Unite, 
președintele alianței de 
stingă „Frente Amplio", din 
Uruguay, generalul Liber 
Seregni, s-a pronunțat în 
favoarea respectării prin-

ur- 
nivelul 
totalul 

din 
agenția 

oficialități 
al

cipiilor dreptului la auto
determinare al popoarelor 
și neintervenției în tre
burile interne ale altor țări 
— transmite agenția Pren- 
sa Latina.

CREȘTEREA RATEI CRI
MINALITĂȚII în țară a 
obligat oficialitățile belgie
ne să aloce o sumă record, 
de 21 miliarde franci,.pen
tru combaterea delincven
tei în 1985. Numai la Bru
xelles, anul trecut s-au în
registrat 100 000 furturi 
și Un număr aproximativ 
egal de răniri și omucideri.

Iar faptul că două treimi 
dintre cazuri rămîn nere
zolvate sporește îngrijo
rarea în rîndul populației, 
scrie agenția Taniug. 
crescut numărul 
în care se învață 
mita „autoapărare 
duală".

FESTE 5000 DE 
SGANE au manifestat în 
piața centrală din capitala 
Paraguayului, protestînd 
împotriva măsurilor re
presive luate de regimul 
militar al generalului 
Stroessner față de forțele 
democratice, progresiste 
din țară. Participanții s-au 
pronunțat pentru încetarea 
represiunii și revenirea la 
un regim civil democratic 
în Paraguay.

A 
școlilor 
așa-nu- 

indivi-

SEUL 15 (Agerpres). Am
ple acțiuni antiguverna
mentale ale studenților din 
Coreea de Sud au loc, atîît 
la Seul, cît și în alte cen
tre universitare. Organi
zate cu prilejul împlinirii 
a cinci ani de la marea răs
coală a populației din ora
șul Kwangju împotriva re
gimului de dictatură, în 
cadrul manifestațiilor stu
denților, care au luat o 
deosebită amploare înce- 
pînd de vineri.

Miile de participanți cer 
demisia regimului instau
rat de Chun Du Hwan, des
fășurarea de alegeri prezi
dențiale democratice, eli
berarea persoanelor ares
tate. y

SOFIA 15 (Agerpres). In 
R.P. Bulgaria se desfășoa
ră Luna protecției naturii, 
în cadrul căreia în diferite 
regiuni din țară sînt plan- 
tanți puieți, pentru crearea 
a noi zone silvicole, se a- 
menajează parcuri.

In toate județele au fost 
create Comitete pcntrS 
protecția naturii, la activi
tatea cărora participă nu
meroși oameni ai muncii, 
cu precădere tineretul.

Oamenii de știință își 
aduc, de asemenea, contri
buția la combaterea poluă
rii mediului ambiant. Cu 
ajutorul lor, în ultimii pa
tru ani, în. diferite între
prinderi au fost introduse 
tehnologii care nu produc 
reziduuri și datorită căro
ra numai în anul 1984, 
tul a obținut beneficii 
plimentare în valoare 
170 milioane de leva.

sta_
su- 
de

PE TOT GLOBUL

Anglia: „Șomajul în leagănul revoluției industriale**

NINSOARE
Un strat de zăpadă de 

15 cm a căzut în regiunea 
orașului Urunqi, din par
tea de nord-vest a Chinei 
— informează agenția 
na Nouă. Fenomen 
pentru sezonul actual, 
soarea abundentă a' 
însoțită de o scădere 
temperaturii pînă la
nus 2 grade, cauzată de un 
front de aer polar.

Agricultura, în primul 
rînd legumele, fructele, cul
turile de bumbac și 
grîu, va fi afectată de im 
pactul cu clima rece.

Chi
rar 

nin- 
fost 

a 
mi-

„La terminarea școlii 
eram sigur că voi găsi o 
slujbă dacă mă voi strădui 
puțin. Mă sculam în fie
care dimineață la ora 7 și 
plecam direct la centrul 
de plasare. Eram deosebit 
de optimist. Intre timp 
m-arfi obișnuit cu ideea 

nu voi găsi niciodată 
loc de muncă. Acum 
mă dau jos din pat pi
la ora 1 după-amiază 

și nu mă prezint la oficiul 
de plasare decît o dată pe 
săptămînă, deoarece am 
pierdut orice speranță. Sînt 
conștient Că îmi irosesc 
Viața dormind, dar la ce 
mi-ar folosi să mă scol di
mineața devreme ? Nici 
Unul dintre prietenii mei 
nu are slujbă și între noi 
nici nu mai discutăm des
pre perspectiva de a mun
ci cîndva. Obișnuiam să 
mă cert cu părinții mei, 
care mă vedeau tot timpul 
acasă și credeau

vreau să muncesc. Dar a- 
cum și ei s-au împăcat cu 
ideea că nu voi găsi nicio
dată nimic de lucru. Am 
încercat să caut ceva în al
tă part?; timp de șase luni 
am stat în Devon, dar nici 
acolo nu am găsit nimic. 
Prietena mea șomează, de

na dintre cererile sale nu 
a primit un răspuns favo
rabil. In Mersyside, pe ma
lurile rîului Mersy, 
nord-vestul Angliei, 
șomerilor britanici 
deosebit de sumbră. 
mUlțiți povestea de

în
viața 
este
I li

niai
că 
un 
nu 
nă Din presa străină

(„NEWSWEEK** — S.U.A.)

FILME

asemenea, și nu cred că ne 
vom permite vreodată să 
ne căsătorim".

La 20 de ani, Philip 
Dunfold privește în viitor 
și nu vede nici o licărire 
de speranță. N-a reușit să 
obțină nici o slujbă de 
cînd a terminat școala, în 
Kirkby, în urmă cu patru 
ani. De atunci, a solicit it 
de peste o sută de ori un 
loc de muncă, dar nici u-

sus, semnalată, de Dunfold, 
cu zeci de mii și veți avea 
imaginea, șomajului în a- 
ceastă parte a țării — lea
gănul revoluției industria
le. Tinerii și cei care șo
mează de mai multă vre-, 
me se văd tot timpul fără 
locuri de muncă. Resemna
rea apasă asupra regiunii 
ca ceața asupra rîului. 
Și totuși, ea a erupt de cu- 
rînd, transformîndu-se în

revoltă. Dunfold, împreună 
cu alte zeci de tineri au 
plecat la Londra pentru 
a spune guvernului ce în
seamnă să fii tînăr, să lo
cuiești în Nord și să nu 
ai unde munci. „Am venit 
aici de la Liverpool cu a- 
cest mesaj, dar nu ni s-a 
dat prea mare atenție", a- 
firma Rita Kneale, în vira
lă de 26 de ani. „Ni s-a 
spus că dacă am încerca în 
altă parte am găsi de lu
cru. Ei bine, am făcut sute 
de mile pe bicicletă și, to
tuși, sînt fără slujbă de 
trei ani". Iar Philip Dun
fold își amintește: „Am vă
zut odată un film care se 
numea „Evadați din New 
York". Era vorba de un zid 
imens care înconjura ora
șul. Așa ne simțim noi, cei 
din Mersyside. E ca și 
cînd s-ar fi clădit un zid în 
jurul nostru și am fi fost 
abandonați acolo".

ajuta la depistarea din 
timp a riscului de naștere 
prematură, care provoacă, 
în S.U.A. și în alte țări, 
numeroase decese, malfor
mații și tulburări congeni
tale. Noul aparat este com
pus dintr-un sistem de 
senzori care se fixează pe 
abdomenul femeii gravide 
și un aparat care măsoară 
și înregistrează datele a- 
supra evoluției fetusului.

de
MAIMUȚELE IN CURS DE 

DISPARIȚIE

(Agerpres)
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Zorro, I-II; U- 
nirea: Dreptate în lanțuri; 
Parîngul: Adela.

PETRILA: Yankeii, I-II. 
LONEA: Zorro, I-II.
ANINOASA: Prindeți

și neutralizați,
VULCAN — Luceafărul: 

Acordați circumstanțe a- 
tenuante.

LUPENI — Cultural :
Zbor periculos.

URICANI: Moara 
Călifar.

N.R. Eventualele 
dificări survenite în 
gramărea filmelor aparțin 
întreprinderii cinemato
grafice județene.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" PE
TROȘANI — „Somnoroasa 
aventură".

TV.

lui

mo- 
pro-

20,00 Telejurnal.
20,45 Studioul tinerelu

lui.

M ■ an «mim mm mmbimi mm* wmmvi M

Ediție specială con
sacrată Forumului 
tineretului.

— Programul partidu
lui, programul tine
reții noastre — do
cumentar.

— E tinerețea noastră 
partidului " datoa
re 1
Spectacol muzical
ii terar-coregraf ic.

21,40 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 15 MAI 1985
Extragerea I ; 29 5 10 

14 15 ;
Extragerea a II-a : 

11 18 35 33 43.
fond total de cîștiguri; 

999 239 lei, din care : 
67 205 lei, report la cate
goria I.

16

39

I
I
I
I
I 
I
I
I
I

COLEGIUL DE REDACȚIE) losii BALAN, loan DUBEK, Dorin GI1EȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATAKU.

Circa 14 la sută dintre 
cele 200 specii de maimuțe, 
gorile și alte primate sînt 
condamnate dispariției, în 
măsura în care nu va fi 
angajată o riguroasă cam
panie de salvare a lor — 
susține un studiu publicat 
ia Washington. Motivul a- 
cestei evoluții 
te are ar fi, 
despădurirea
picale care constituie me
diul predilect al acestor 
animale, vînarea și ținerea 
lor în captivitate.

SUPRAVEGHEREA
EVOLUȚIEI SARCINII

Doctorul 
fesor de 
cologie 
General 
țat că, împreună cu o 
chipă de specialiști a pus 
la punct un aparat pentru 
supravegherea evoluției 
sarcinii la femeile gravide, 
care permite să se prevină 
nașterile premature. • Se 
speră că noul aparat va
«■■■■■■•■■•••••••■•■«■■■■■■•■■■•■■•■■■■■■■•■■■■■■■■•■■■■a

Michael Katz, pro- 
obstetrică și gine- 
la San Francisco 

Hospital, a anun- 
e- îngrijoră- 

tntre altele, 
zonelor tro-

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, infor

mații, strada Unirii, bloc 
15, 1/4, Petroșani.

VIND tablouri vechi, ex
cepționale. Informații, Lu- 
pcnl, strada Tudor Vladi- 
mirescu 37/6. (3693)

VIND Dacia 1300 — 60 000 
km. Telefon 43632 Petro
șani. (3794)

VIND apartament cără
midă, două camere, deco
mandate. Deva, strada Da-

ANUNȚURI

cia, bloc 29, sc. C, ap. 25, 
telefon 23824. (3697)

SCHIMB garsonieră, stra
da Vasile Roaită, bloc 2A, 
ap. 11, Petroșani, cu apar
tament 2—3 camere cen
tral. Informații între orele 
19—22. (3696)'

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Stamatoiu Silvian 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (3695)

DE FAMILIE

VICTORIA soție, Marioara și Neluțu, copii, mul
țumesc tuturor celor care au 
încercarea grea pricinuită de 
celui care a fost

MOLDOVAN
Dragoste veșnică iubite soț și tată. (3692)

fost alături de noi în 
decesul fulgerător al

COLEGII de serviciu sînt alături de procuror 
Stanciu Nicolae la marea durere provocată de moar
tea tatălui său și ii transmit sincere condoleanțe. 
(3698)
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