
PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI VA f

Foto : Gh. OLTEANU

I.M. Paroșeni

Aspect de muncă 
la Cariera Cîmpu 
Neag.

MARȚI, 24 SEPTEMBRIE 1985

PRODUCȚIE 
SUPLIMENTARA

în-

de 
la 
la 
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Două sectoare frun
tașe de Ia mina Paro
șeni-— I și III — ra
portează depășirea pla
nului cu peste 30 000 to
ne de cărbune de la 
cepului anului.

Cu cele 619 tone 
cărbune expediate 
ziuă, peste plan, de 
începutul lunii,
rul I își majorează ci
fra înscrisă în dreptul 
acestui indicator la
25 608 tone de cărbune. 
Brigăzile conduse de
Vasile Cojocaru, Ga- 
vrilă Mesaros, Vasile 
Liuță și Ion Dărabă sînt 
formațiile de muncă 
prin contribuția căro
ra sectorul se mindreș- 
te cu aceste rezultate 
de excepție.

Exlrăgînd pe luna în 
curs 965 tone de cărbu
ne suplimentar planu
lui, și sectorul III al 
minei se prezintă cu 
succese deosebite în 
muncă. Plusul realizat 
în perioada scursă de 
la începutul anului se 
ridică. în acest mod. la 
9 097 tone de cărbune. 
Minerii din brigăzile 
conduse de Viorel Po- 
șa, Francisc Fazakas, 
Pctrea Antohi și Mihai 
Ștefureac (ultimele do
uă formații lucrează în 
prezent la conturarea 
panoului 4, stratul 5, blo
cul IV), prin exploata
rea cu multă competen
ță și la parametri pro
iectați, a utilajelor din 
dotare, au reușit ca lu
nă de lună să se situe
ze pe locuri fruntașe în 
întrecerea pentru 
mai mult cărbune.
(Gh.O.)

Mineritul presupune 
oameni bine pregătiți

In ziarul nostru clin 21 
septembrie a.c. sub gene
ricul „Pentru realizarea 
plaiului este nevoie de 
forță de muncă califica
tă" ăm arătat, parțial, ca
re este situația nerealiză- 
rii sarcinilor de plan de 
către brigada lui Aurel 
Grigore din cadrul secto
rului 11 al I.M. Petrila, de 
unde reieșea că nu există 
o corelație între forța 
muncă calificată și 
necalificată. Normele
stabilesc pe baza normati
velor în vigoare, dai’ că 
pentru realizarea lor, 
chiar dacă există forță de 
muncă, ea nu este sufici
ent de calificată și nici 
disciplinată. Datorită fap
tului că zilnic la un sector 
cu un efectiv de 243 de 
oameni lipsesc, în medie, 
peste 80, fie în concediu 
de odihnă, în zile de re-

de 
cea 

se

p?us planificate, în foi de 
boală și 
vate, nu 
turile la

/ tivități.
formații 
productive din care, patru 
în cărbune. Numărul ma
re de mineri înregistrat la 
lucrările de întreținere se 
datorează faptului că la ora 
actuală, o brigadă de pre
gătire execută lucrări de 
întreținere, lucrări impu
se de condițiile de zăcă- 
mînat. De altfel, majorita- 

' tea minerilor de la aceste 
lucrări au recomandare din 
partea medicilor de a pres
ta munci ușoare. Deci, ei 
nu mai pot fi îndreptați 
spre fronturile de muncă 
direct productive. Cărbu-

Ghcorghc SPINU

mai ales nemoti- 
se realizează pos- 
nici una din ac- 

Sectorul are cinci 
de lucru direct

(Continuare în pag. a 2-a)

Hotărîrea-Chemare a Congresului consiliilor populare,
vibrant apel la conștiința și responsabilitatea cetățenească

SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚILOR 
proces complex, operă a tuturor cetățenilor

CETĂȚENI I
Participați cu însuflețire la dezvoltarea 

și înfrumusețarea localităților, acționați 
pentru înflorirea urbanistică a așezărilor 
în care locuiți!

localită- 
deo- 
im- 

viața 
economico-socială a patri
ei. Acestui aspect, Hotă
rîrea-Chemare a Congresu
lui consiliilor populare îi 
acordă 6 importanță deo - 
sebită, accentuînd asupra

Sistematizarea 
ților este un proces 
sebit de complex,' cu 
plicații profunde în

Lichidarea restanțelor
fapt care atestă răspunderea și competenta 
constructorilor de apartamente din Uricani

La începutul acestui an, 
ca urmare a condițiilor 
grele din iarnă, pe șantie
rul locuințelor din orașul 
Uricani s-au înregistrat se
rioase restanțe față de 
sarcinile de plan. In com
parație cu graficul de lu
cru din primul trimestru, 
stadiul fizic al lucrărilor 
era în urmă cu aproape do
uă luni. Se înregistrau res
tanțe și la finisarea fața
delor unor
în folosință. In prezent, la 
nivelul brigăzii nr. 50 U- 
ricani a A.C.M. Petroșani 
aceste restante nu mai

xistă. Bulevardul „Bucura", 
lțnde sînt desfășurate lu
crările de construcție Și 
de sistematizare s-a ex-

Investițiile anului
1985

blocuri date

tins. Noile blocuri constru
ite în acest an au fațade
le finisate. Au fost lichi
date ș; restanțele blocuri
lor 19 și se lucrează Ia' ul
tima restanță, de la blocul 
16 c, care va fi lichidată în 
zilele următoare. Blocul

31 b (gata pentru recepție) 
pe care l-am vizitat îm
preună cu ing. Petre Pa- 
naite, șeful brigăzii 
50 
de 
In 
na 
cadrul A.C.M. 
trasa fundația 
bloc din planul pentru a- 
cest an, blocul 48, cu 14 a- 
partamente de confort spo
rit. Aflăm de la șeful de 
brigadă că din cele • 252 
de apartamente prevăzu
te în plan au fost predate 
140'de apartamente, 
restul se află în faze 
van sate cie execuție.
pionul valoric de 31 mili
oane lei cît revine brigă
zii în anul 1985, pînă la 
Î8 septembrie s-au reali
zat lucrări de construcții 
și montaje în valoare

nr. 
are lucrările interioare 
o calitate ireproșabilă, 
imediata apropiere Ja- 
Bulbucan, topograf în 

Petroșani 
ultimului

laturilor noi, calitative, 
arătînd că ea este șj tre
buie să fie opera tuturor 
cetățenilor că, în această 
privință, consiliilor popu
lare le revin sarcini deo
sebite pentru înfăptuirea 
Programului național de 
sistematizare a teritoriului.

Sistematizarea esțe ex
presia elocventă a politicii 
partidului nostru de dez- 

a tu- 
patriei, 

judicioasă 
a forțelor de 

teritoriu. In- 
din Valea 
ilustrare a 

consecvențe, a 
acestei preocupări profund 
umaniste : aici au apărut 
unități economice și chiar 
ramuri industriale noi ca
re, alături de cea tradițio
nală a extragerii cărbune
lui, permit folosirea judici
oasă a forței de muncă, 
afirmarea plenară a perso
nalității creatoare a oa
menilor muncii. Totodată, 
prin conturarea centrelor 
civice ale localităților, a- 
cestea și-au definitivat per
sonalitatea arhitectonică, 
fiind, de fapt, orașe cu o 
înfățișare nouă. Dispu- 
nînu de dotări social-edi-

voltare armonioasă 
turor localităților 
de repartizare 
și echilibrată 
producție în 
seși așezările 
J’Ului sînt o 
acestei

litare moderne (de la spa
ții comerciale la așeză
minte de cultură, de Ia 
termoficare la străzi mo
derne), cartierele nou apă
rute pe harta municipiu
lui oferă cetățenilor toa
te condițiile unei vieți ci
vilizate. De aceea, este de 
datoria fiecăruia dintre noi 
să păstrăm această avuție . 
colectivă, să îi sporim, prin 
munca și contribuția noas
tră, frumusețea.

In ’Spiritul aceleiași pre
ocupări pentru dezvolta
rea echilibrată a tuturor 
așezărilor țării, Hotărîrea- 
Chemare subliniază faptul 
că Congresul a dat o înal
tă apreciere inițiativei to
varășului N i c o 1 a c 
Ceaușescu de a se construi, 
anual, cel puțin 20 000 de 
apartamente în comune și 
sate. „Pe această bază — 
sublinia secretarul gene
ral al partidului în cu- 
vîntarea rostită la tribu
na înaltului forum demo
cratic al țării — pînă 
1990 în toate comunele 
fie construite centrele 
turor comunelor, iar 
locuințele ce se vor
strui pînă în anul 2 000 să 
terminăm, în linii

• rale, reconstrucția
• nelor, transformînd 

te comunele patriei
tre în puternice cetăți e- 
conomice, sociale, cultura
le. în puternice centre, co- 
mune-orășenești, care să 
asigure condiții de viață 
cît mai bune pentru toți 
locuitorii acestor locali
tăți".

în
S3.

tu- 
cu

con-

gene- 
comu- 

toa-
noas-

(Continuare in pag
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ene de diplomă
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Sport • Sport • Sport

de 
știu

anului s-au încheiat

„catalogul pro- 
exprimă con-

I.M. Uricani lu- 
In acest an, bri- 
i întrecerea so-

Brigada condusa de Gheorghe Popovici din sectorul li A al 
creazâ în prezent la una din galeriile d aeraj ale sectorului. 1 
gada a obținut rezultate bune situîndu-se pe un loc fruntaș în 
cialistă.

totuși, a afirma că

• Titlul, la prima lectu
ră, nu trimite la o actu
alitate imediată. Chiar și 
cei nelegați direct 
viața universitară
că examenele de diplomă 
ale 
de mult, de cîteva luni. 
Și, 
adevăratele . examene de 
diplomă, pentru promo-. 
ția 1985 a Institutu
lui de Mine încep peste 
puțin timp, nu este nea
părat o - eroare. Dacă ne 
gîndim că intrarea în 
primul șut cu pontaj este 
veritabilul examen de 
diplomă. Care se repetă 
în fiecare zi. Iar notele

Un nou edificiu public lă dispoziția 
locuitorilor
Tineri în concurs

se trec 
ducție" 
tribuția la cantitățile de 
cărbune atît de necesa
re economiei naționale.

Desigur, tinerii ingi-

nevi stagiari nu sînt la 
primul lor contact cu 
viaț» minei. Studenția le-a 
prilejuit, prin însăși or
ganizarea procesului de 
învățămînt, o familiari
zare cu viitoarea profesi
une și chiar cu viitoare
le locuri de muncă. A- 
cum este însă cu totul

-• ■ -»• •»- ..». ■». -•.

altceva. Acum, odată 
titlul de inginer, au în
datoriri care decurg din 
chiar acest statut. Și, să 
nu uităm, împreună cu 
ei, șj unitățile miniere în 
care sînt repartizați. In 
a le facilita integrarea ar
monioasă în colectivul de 
muncă, în producție. Pen
tru a deveni, cît mai re
pede, cadre de nădejde. 
Pentru a onora, cu fapte 
de prestigiu, profesiunea 
pe care și-au ales-O.

Așadar, tinerilor ingi
neri mineri, care pășesc 
spre primul lor șut, tra
diționalul „Noroc bun !“, 

C.T.D.
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La Luoeni

Un nou edificiu public fa
dispoziția locuitorilor

Progresul economico-so- 
cial neîntrerupt al tuturor 
zonelor țării devine reali
tate palpabilă, grație noi
lor obiective ce îmbogă
țesc zestrea social-edilita- 
ră în fiecare localitate. Un 
asemenea obiectiv a prins 
contur, intrînd de curînd 
în circuitul serviciilor că
tre populație în orașul Lu- 
peni. Noul edificiu al Ofi
ciului P. T. T. se pre
zintă astăzi ca o ctito
rie modernă pe harta ora
șului care răspunde pe 
deplin menirii sale : aceea 
de a asigura servicii 
prompte, de calitate, la 
nivelul exigențelor locui
torilor.

Prin amabilitatea tova
rășului Ilare Zaharia, di
rigintele oficiului poștal, 
sîntem în măsură să ofe
rim cititorilor cîteva date 
referitoare la noua poștă.

Sediul nou al P.T.T. este 
situat într-unul din 
mai mari 
țului, — 
contextul 
dernizări 
noaște orașul Lupeni, 
viciile poștale șj de tele
comunicații aveau nevoie

cele 
cartiere ale ora- 

„Vîscoza II". 
amplelor 

pe care le

In 
mo- 
cu- 

ser-

de acest edificiu. Noul se
diu asigură serviciile sale 
prin cele șase ghișee, pre
cum și un personal cu 
înaltă calificare și compe
tență profesională. Astfel, 
cetățenii găsesc aici nu nu
mai mijloacele adecvate 
soluționării problemelor 

lor, dar și amabilitatea de 
care acest’ domeniu nu se 
poate lipsi.

Trecînd la problema in
vestiției în sine trebuie a- 
rătat faptul că lucrarea a 
fost executată de Antrepri
za de construcții căi fe
rate a Regionalei C.F.R. 
Timișoara — Brigada nr. 
4 Deva, șeful sectorului fi
ind tovarășul Dumitru 
June. Firesc această lucra
re complexă a necesitat și 
o directă implicare a per
sonalului oficiului poștal în 
uriașul efort cerut de fini
sarea ei în bune condiții. 
Alături de dirigintele 
ciului (l-am numit pe 
re Zaharia) care și-a 
trecut aici zedi de...
lumină, au fost alături de 
constructori comuniștii, oa
meni de nădejde ca Ion 
Stelescu, Ion Conc, Viori
ca Moldovan, Florea

ofi- 
Ila- 
pe- 

zile-

drei, Nicolae șj Constantin 
Trăistaru, Eugen Bubela, 
Petru Hinciniuc, Gheor- 
ghe Mihăiasă. Și nu ori
cum, ci de la... prima cupă 
de pămînt excavat 1

Că mai este de lucru este 
tot atît de adevărat; pla
carea pereților de la ghi
șee cu lambriuri, același 
lucru la cabinele telefoni
ce, mascarea caloriferelor 
din -sală, modernizarea pla
fonului de pe spațiul ghi.- 
șeelor, ultimele retușuri la 
spațiile interioare sînt a- 
tîtea lucrări pe care per
sonalul unității le efectu
ează printr-un amplu pro
gram de muncă patriotică. 
Darea în folosință a cen
tralei telefonice automate 
interurbane a declanșat un 
vast program de lucrări 
pentru ca aceasta să func
ționeze la nivelul exigențe
lor.

O clădire modernă, de 
mare utilitate, integrată ar
monios în peisajul arhitec
tonic al orașului, servicii i- 
reproșabile — iată numai cî
teva dintre datele „auto
biografice" cu care se pre
zintă noul oficiu poștal 
din Lupeni. (Al. TATAR)

N E R I IN CONCURST I
organizarea 

partimentelor de 
litate din 
I.P.C.V.J., 
pa rația 
roești a 
uzină 
concurs 
muncii.

Prima 
scrisă — a fost trecută cu 
bine de către cele cinci e- 
chippje (compuse din cî
te trei reprezentanți) ale

corn-
specia-

Șiuzină
vineri, la Pre- 

cărbunelui Co- 
avut loc faza pe 
a tradiționalului 
de protecție a

probă cea

secțiilor din prepârație. 
După calcularea puncta
jului, a urmat proba o- 
rală. Punctajul strîns, re
alizat și de această dată, 
faptul că s-a apelat la 
întrebări de baraj pentru 

delimitarea locurilor doi 
și trei, au scos în evi
dență buna pregătire, cu
noașterea temeinică de 
către tinerii pârtiei panți 
la concurs a normelor de 
protecție a muncii. Du-

mitru Cojocaru,
ția brichetaj, Veronica 
Ștefan, aceeași secție și 
Dumitru Manolache, sta
ția de epurare a apelor, 
sînt cei trei tineri 
mîine, vor
chipa reprezentativă 
Uzinei de preparare

care, 
constitui e- 

a 
a

cărbunelui din Coroești la 
faza pe I.P.C.V.J. a con
cursului de protecție a 
muncii. (Gh. OLTEANU)

Amnezie ?
Sub titlul „Lifturi 

clucașe", publicam în 
mărul din 2 august 
ziarului nostru o notă* prin 
care ne făceam purtătorii 
de cuvînt 
blocului 3 
can. Iată, 
tunci mai
iar lifturile de la 
I și II ale acestui 
„încăpățînează", în 
nuare, în a sta • pe 
pă cum ne-au sesizat din

ai locatarilor 
B 2 din Vul- 
a trecut de a- 
bine de

In secția de montaj 
electric al atelierului de 
automatizări din cadrul 
I.U.M.P.

Mineritul presupune 
oameni bine pregătiți

Lichidarea restantelor

(Urmare din pagina l)

o lună, 
scările 
bloc se 

conti- 
loc, du-

NOTA LA O NOTĂ

nou responsabilii celor 
două scări. In plus, uscă- 
toi iile sînt folosite pe mai 
departe drept magazii de 
piese, piese pe care — se 
pare — cei care le au în 
inventar le-au cam uitat.

Au trecut mai bine de 
30 de zile de la apariția 
respectivei note, dar din 
partea celor criticați pen
tru această stare de lu
cruri — constructorii 
nu ne-a sosit nici un 
puns. Trebuie, oare, 
le reamintim că, în
formitate cu prevederile 
Legii presei, sînt obligați, 
ca în termen de 30 de zile de 
la publicarea materialului 
critic, să răspundă redac
ției despre modul în care 
s-a rezolvat situația criti
cată ? Sperăm că amnezia 
celor vizați aici va dispa
re după apariția acestor 
rânduri. (Gh.O.)

(Urinare di o pag. 1)

răs- 
să 

con-

[■ v^infopmo!?

peste 24 milioane lei. Un 
fapt cu totul remarcabil îl 
constituie realizarea con
comitentă a spațiilor co
merciale, a fațadelor șj a- 
leilor, a celorlalte lucrări 
de sistematizare, 
explică obținerea 
rezultate ? Din 
șeful de brigadă 
doar asupra hărniciei 
care
structorii 

conduse de Nicolae Avram, 
Aurel Sîngeorzan, Aurel 
Pălivan, Nicolae Gheor
ghiu. Dar, adăugăm noi, 
faptul se# explică și prin 
buna organizare a lucru
lui. prin abnegația cu care 
întregul colectiv a știut să 
învingă dificultățile ine
rente activității de con
strucții din acest an. Blo
curile aflate în construcție, 
printr-o judicioasă eșalo
nare au oferit front de 
lucru perfnanent. La o- 
biectivele unde s-a simțit 
lipsa de efective, lucrul a

Cum se 
acestor 

modestie, 
a insistat 

de 
au dat dovadă con- 

din formațiile

ai secției de producție din
Petrila. (Gh.O.)

CONCURS. Mîine, în- 
cepînd cu ora 11, la U- 
zina de preparare a căr
bunelui din Coroești se 
va desfășura faza pe 
I.P.C.V.J. a concursului de 
protecție a muncii. Vor 
fi prezenți la această în
trecere nouă participanți,

I reprezentanți ai uzinelor
de preparare a cărbunelui 

I din Lupeni și Coroești și

I 
I 
I

fost organizat în schimburi 
prelungite. Chiar în con
dițiile lipsei acute de zi
dari, față de cerințele de 
plan, din efectivele exis
tente au fost repartizați 
permanent cite 2—3 oa
meni și la lucrările de fi
nisare a fațadelor și a 
spațiilor comerciale. In 
prima decadă a lunii sep
tembrie, cînd era întîrzia- 
tă mult eliberarea ampla
samentului pentru centrala 
termică din cartier, au fost 
concentrate aici cu priori
tate echipe și utilaje pen
tru urgentarea lucrărilor.

De curînd, la începutul 
lunii septembrie, con
structorilor brigăzii nr. 50 
U s-a încredințat o sarci
nă suplimentară: con
strucția a două blocuri de 
cîte 40 garsoniere fiecare. 
Garsonierele sînt destina
te cazării tinerilor care vin 
la întreprinderile 
pentru 
ței 
scurtul 
care a

miniere 
completarea for- 

de m u n c ă. In 
interval de timp 

trecut de la începu-

tul lunii septembrie pri
mul bloc de garsoniere este 
ridicat pînă la nivelul eta
jului IV, iar cel de al doi
lea este la elevație. Echi
pa de montori condușii de 
Aurel Sîngeorzan a reali
zat astfel un adevărat re
cord.

„Ne mai confruntăm cu 
unele neajunsuri, ne-a spur 
la despărțire tovarășul Dan 
Marcu, vicepreședinte al 
Consiliului popular orășe
nesc Uric ini pe care l-am 
întîlniț printre construc
tori, lîngă blocul 5. 
găzii nr. 50 nu i se 
gură uneori mijloacele de 
transport solicitate zilnic 
de la I.T.A. și A.U.T.L. Fa
ță de necesar se resimte 
lipsa zidarilor. Dar 
sprijinul permanent 
consiliului popular 
blemele cu care se 
fruntă constructorii 
zolvă. Cu siguranță că pe 
lîngă sarcinile de plan, 
brigada nr. 50 va realiza în 
acest an și 
prevăzute".

Bri- 
asl-

cu 
al 

pro- 
con- 

se re-

garsonierele

nele rezultat de la cele 
patru formații de lucru 
este preluat, în cadrul sec
torului, de zece transpor
toare cu raclete de tip 
TR 3 și cinci benzi tran
sportoare care însumează o 
lungime de 250 m, utilaje 
deservite de 18 lăcătuși, 7 
electricieni, dar nu toți 
prezenți la serviciu în fie
care zi. Spre exemplifica
re, am luat data de 17 
septembrie, cînd în schim
bul I au tost opt lăcătuși 
(este schimbul cînd se e- 
exccută montări de tuburi 
de aeraj, conducte de aer, 
apă și alte lucrări), iar 
în celelalte două schimburi, 
cinci. Mulți sau puțini ? 
Răspunsul ni-1 dă maistrul 
minier principal Onoriu 
Berar, cu peste 30 de ani 
vechime în mineritul Pe- 
trilci.

— Dacă sînt doi lăcătuși 
schimb e bine (se refe- 
la schimburile II 
— n.n.), dar de i 
se lucrează cu 
lăcătuș, ceea ce

pe 
ră
III 
ori 
un 
aproape imposibil să 
față la un număr atît de 
mare de utilaje. Dacă fie
care brigadă face lungire 
la transportoarele din
front. pentru restul lucră
rilor nu mai rămîne timp. 
Cum defecte sîiit multe, 
brigăzile singure își fac 
lungirea transportoarelor 
numai că nu au sculele ne
cesare. Rău este că, din 
efectivul total de lăcătuși 
și electricieni numai 60 
la sută dispun de cunoș
tințe profesionale la nive
lul cerut. Din cei șapte 

. electricieni, numai patru 
sînt în măsură să execute 
toate lucrările ce le sînt 
încredințate. Pe lîngă toate 
aceste necazuri ducem lip
să de piese de schimb, cum 
ar fi —, pinioane, cuplaje 
elastice și rigide pentru 
transportoarele cu raclete.

i Și 
multe 

cite 
este 
faci

Desele defecte înregistra
te în ultima perioadă la 
utilajele din dotarea mine
lor sînt nu numai'o»cau-

• ză a slabei calități a pie
selor de schimb, ci și a 
slabei pregătiri profesio
nale a personalului de de
servire. In fiecare an mai 
toate minele din bazin au 
deschis cursuri de califica
re pentru toate catego
riile de muncitori. Și to
tuși, la ora actuală există 
lipsă de forță de muncă 
calificată. Mai toți factorii 
de conducere, la nivel de 
sectoare și chiar întreprin
dere, susțin că lipsa forței 
de muncă există doar pe 
hîrtie și că, în realitate ea 
este, dar nu poate fi so
luționată deoarece nu sînt 
îndeplinite condițiile de 
vechime. Dacă lucrurile stau 
așa, de ce acest lucru nu 
se vede și în realitate ? Oa
re este nevoie să apară 
scris pe hîrtie miner pen
tru ca productivitatea mun
cii să crească ? Credem 
nu. Pentru meseria de 
ner este nevoie de 
lucrați cu pikamerul 
securea. Nu degeaba 
spunea cu cîțiva ani 
urmă, că ajungi mai repe
de inginer minier decît 
simplu miner...

Să nu fie cu supărare, dar 
lucrurile cam așa stau. Ca 
să ridici o surpare ai ne
voie în primul rînd de 
curaj și în al doilea rînd 
de cunoștințe practice cîș- 
tigate numai cu ocazia ri
dicării altor surpări, 
acești oameni nu se 
mează cit ai bate 
palme. Trebuie să fie tras 
semnalul de alarmă pînă 
nu este prea tîrziu.

Cărbunele se extrage în 
primul rînd cu omul, și 
numai după aceea cu ma
șinile. Mineritul are nevo
ie de oameni bine pregă
tiți care să corespundă nor
melor exigente de muncă.

că 
mi- 
ani

Și 
se 
în

Și 
for
din

ECHINOCȚIU. Ieri, 23 |
septembrie (ora 5,07 mi
nute și 7 secunde) s-a I 
petrecut evenimentul din I 
ciclul anotimpurilor de- ■ 
numit echinocțiu. Așadar, | 
a început toamna astro- | 
nomică. Aviz gospodari
lor, în pregătirile pentru 
sezonul rece 1

rațij pe toată porțiunea 
ce aparține municipiu
lui, respectiv pînă la con
fluenta Polatiște-Jiu.
(I.M.)

tembrie) spectacolele ci
nematografice cu filmul 
„Spionaj în deșert". Fil
mul rulează de data 
ceasta pe ecranul 
matografului

din Petroșani.

și Marioa-
(V.S.)

Prin fili-
a O.J.T. se

ex-

a- 
cine- 

„U ni rea"

ACȚIUNE PATRIOTI
CA. Din inițiativa comi
tetului organizației U.T.C. 
din cadrul brigăzii 1 
Uricani a A.C.I.T. Tg. 
Mureș, a fost organizată 
o acțiune de muncă pa
triotică pe șantierul pre- 
parației. Cu acest prilej 
au fost expediate spre 
oțelării 3 000 kg fier vechi. 
S-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii Dorina 
Sîngeorzan. Daniel Ben- 
gău, Camelia Sultanu,

Ștefan Balog 
ra Brăgariu.

EXCURSIE.
ala Petroșani
fac înscrieri pentru 
cursia ce va fi organiza
tă în 2 octombrie 
Craiova, în vederea 
ciului internațional 
fotbal dintre echipa 
Bănie și £-S. Monaco, 
din cadrul turului doi al 
„Cupei cupelor".

FILM. Răspunzîndu-se 
cererii publicului au fost 
suplimentate pentru încă 
trei zile (23, 24 și 25 sep-

la 
me

de 
din

unui nou 
carosabi-

FINALIZARE. Intr-un 
alt punct al municipiului, 
în zona I.U.M. Petroșani, 
se finalizează în aceste 
zile asfaltarea benzii ca
rosabilului. Cu aceste lu
crări, echipa lui Nicolae 
Stoica din cadru] E.G.C.L. 
Petroșani încheie plom
barea și refacerea caro
sabilului pe acest 
son al șoselei.

IN PRAGUL 
sezon, starea 
lului la intrarea în defi
leul Jiului se prezintă în 
mod corespunzător dato
rită lucrărilor efectuate cu 
multă conștiinciozitate de 
echipele Districtului de 
Drumuri din Livezeni. Au 
fost făcute ample repa-

Rubrică realizată de 
Iosif BALAN

tron-
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Se putea și mai bine Neatenția costă...
♦

că 
echipei 

și gola- 
clasată, 

are gola-

dumini-

JIUL PETROȘANI — 
C.S.M. REȘIȚA 1—0 (1—0). 
Intr-adevăr, se putea și 
mai bine. Jiul a cîștigat 
două puncte prețioase, dal
ia promovare, pentru 
aceasta este ținta 
noastre, contează 
verajul. Prima 
Gloria Bistrița, 
veraj 20—3 !

Este adevărat,
că Jiul a intîlnit o echipă 
cu pretenții, fostă divizio
nară A, cîștigătoare- a 
Cupei, în 1954, ceea ce nor
mal, impunea ca partida să 
fie altfel abordată decît 
cu „Mecanica" Orăștie... Ce 
s-a îritîmplat în teren ?

In min. 6, Lăsconi cen
trează de pe partea stingă 
și Sălăgean preia scurt cu 
capul: 1—0 După doar un 
minut, Băltită întreprinde o 
acțiune solitară, dar este 
oprit în careu. In min. 21, 
Mulțescu expediază 

capul pn balon foarte
proape de poartă. In min. 
24, Băluță reușește un șut- 
centrare, dar portarul Boc
șa se opune golului. Alte 
ocazii sînt ratate de Lăsco
ni (min. 38, o execuție teh
nică frumoasă din voleu), 
Neagu (care „urcă" mereu

cu 
a-

sub 
n-a 
în- 

atac
terenului.

în careu la loviturile cu 
capul) și, tot cu capul, 
Dosan (min. 45) la o cen
trare a lui Lăsconi.

A doua parte a meciu
lui ș-a desfășurat 
semnul confuziei. Jiul 
mai „legat" jocul, a 
ghesuit acțiunile de 
pe centrul
C.S.M. Reșița urcă mai des 
în atac, jocul se echilibrea
ză total, pînă și în tribu
ne acalmia î.și face loc. In 
aceste condiții, Jiul schim
bă doi jucători care, de 
neînțeles, au fost plasați 
în... apărare, cînd proba
bil era mai multă nevoie 
de ei în atac. Cîteva „zvîc- 
niri" în atac, ncsemnifica-. 
tive, n-au adus nimic nou 
pe tabela de marcaj. An- 
trenorul-jucător Mulțescu 
a încercat lansarea spre 
poarta adversă a mai tine
rilor săi coechipieri, dar 
la capitolul finalizare mai 
este mult de lucru.

îngrijorarea nu e 
dar duminică Jiul a 
sub nota obișnuită,
ță este încă insuficient re
făcut, Sălăgean pare obo
sit, iar Dosan încearcă pă
trunderi prea subtile pen-

mare, 
jucat 
Bălu-

tru divizia B, unde se joa
că tare, cu „\ înă“ — Lăs
coni pare mai curajos, 

, mai penetrant, noul venit
Buzduga s-a integrat oare
cum Apăraiea a mers, 
Neagu V. Popa, Szekcly 
și-au făcut datoria.

Din păcate, meciul de

GLORIA BISTRIȚA — 
MINERUL LUPF.NI 4—0 
(2—0). Dintr-o convorbi
re telefonică avută ieri di
mineața cu antrenorul 
principal al formație; din 
Lupeni, Iosif Rus, am re
ținut : „Din start partida 
a fost așteptată ca fiind

FOTBAL, DIVIZIA B3

duminică nu ne-a dovedit 
că avem „om de gol“. Ur
mează partida cu F.C Ma- 

’ ramureș, care se va desfă
șura fără Mulțescu în te
ren (două cartonașe gal
bene). Sîntem convinși că 
fotbaliștii Jiului vor da 
tot ce pot, mal ales fiind
că joacă în compania u- 
neia dintre „pretendente
le" la divizia A.

JIUL PETROȘANI: To
ma '— V. Popa (B. Popes
cu), Neagu, Buzduga, Szc- 
kely (Stana) — Mulțescu, 
Găman, Lăsconi, Băluță, 
Sălăgean, Dosan.

foarte grea. Față de des
fășurarea partidei, scorul 
este însă prea sever. îmi 
bazez afirmațiile pe : 1.
Lipsa de atenție a porta
rului Grigore (vinovat de 
primirea ultimelor trei 
goluri), 2. Lipsa de curaj 
a liniei de atac și 3. Pri
ma situație de gol a apar
ținut echipei noastre (prin 
Pocșan). Deși o parte din 
jucătorii pe care-i antre
nez au respectat 
sarcinile trasate 
fer Ia Popa, 
Muia, Vizitiu și 
cel mai bun de
am pierdut la un scor ca
re aparent elimină comen
tariile.

Primind două goluri la 
pauză, în condițiile în care

întocmai
(mă re- 
Nichimiș, 
Dina — 
pe teren)

gazdele nu iu avut alte 
situații de a marca, repri
za a doua putea să debu
teze în favoarea noastră : 
A ratat însă Pocșan (lovi
tură cu capul puțin pe lin
gă poartă), pentru ca ulte
rior greșelile lui Grigore 
să parafeze un rezultat i- 
ncchitabil, cum avea să 
remarce și reprezentantul 
gazdelor noastre, antreno
rul Marica>Și, în final, o 
remarcă : arbitrajul bun al 
ieșeanului M. Ștefănescu".

Acestea sînt datele par
tidei de duminică, pierdu
tă de Minerul cu 4—0, da
te prezentate cu obiectivi
tate (dar și amărăciune... 
justificată) de antrenorul 
principal. In concluzie, o 
partidă care se_ putea ter
mina altfel. Ar’fi-bine ca 
din acest eșec (în deplasa
re, e drept), cei vinovați 
să tragă învățămintele ce 

se impun pentru că este 
nedrept ca eforturile unor 
oameni
dăruire să 
de 
părător. Chiar 
ta se datorește 
pe“ în formă 1

care au luptat cu 
fie zădărnicite 

neatenția ultimului a- 
dacă aceas- 
unei „echi-

Robert TAVIAN

A

in
deplasare

U.M. TIMIȘOARA — 
MINERUL PAROȘENI 
1—2 (0—1). Antreno
rul Tiberiu Benea are 
motive să fie mulțumit 
de elevii săi. Partida 
desfășurată la Timișoa
ra a fost dominată de 
echipa minerilor din 
Paroșeni, care și-au și 
adăugat la clasamentul 

un meritat
plus 2. In min. 18, Ia- 
cob cîștigă o minge pe 
care o trimite către 
Băltaru, care, Ia mar
ginea careului driblea
ză scurt și șutcază sec:

adevărului

DIVIZIA C 8

I—0. „Spiritele" s-au
încălzit, oaspeții a- 
tacă în trombă, se pc- 
trecagi’eșeli de arbitraj, 
dintre care capac lc-au 
pus două faulturi gro
solane în careu,
pra Iui Băltaru și Ilen- 
zel. Arbitrul Bălănea- 
nu (fost jucător 
Ștfința 
închis 
prima 
chciat 
chipei

După pauză,
49 intervine 
prjntr-un gol 
din centrare : 
joacă la ambele porți,
se succed faze frumoa
se (se spune că a 
meci de bun nivel 
nic și spectacular), 
min. 83, fault de
20 m în favoarea oaspe
ților. Același Băltaru 
execută „a la Hagi" și 
pecetluiește soarta par
tidei : 1—2. De la Mi
nerul Paroșeni s-au 
marcat în mod
bit Băltaru, Bîrsan, 
denciu (nou venit, 
la Tg. Jiu), Henzel 
Matula. Minerul
șeni se află pe locul 4 
și speră, 
etapa vi 
casă cu
După o victorie în de
plasare, una acasă, spe
ră suporterii...

asu-

>

Mircea BUJORESCU

„ ASA

Rugby, divizia A

Știința intră în formă

Minutul ii al partidei Jiul — F.C.M. Reșița : centrarea lui 
luată cu capul imparabil la rădăcina barei de 
„singura floare" a meciului...

Lăsconi este re- 
Sălăgean. Păcat că a rămas 

Foto : Alexandru TĂTAR

M E N T U I.

REZULTATE . TEHNI
CE : F.C. Maramureș — 
Minerul Cavnic 3—1, 
C.I.L. Sighet — C.F.R. 
Timișoara 1—0, F.C.M. 
U.T. Arad — înfrățirea 
Oradea 2—1, Jiul Pctro-

la
Petroșani) a 

ochii. Oricum, 
repriză s-a 
în favoarea 

din

1 Bocșa 4—1, Mure- 
Deva — Strungul A-
2—0, Armătura Za-
— Unirea Alba Iu- 

2-—0, Olimpia Satu

în- 
e- 

Paroșeni. 
în min. 

egalarea, 
„clasic", 

1 — 1. Se

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— LOCOMOTIVA PAȘ
CANI 22—7 (9—0). O sa
rabandă de acțiuni ofensi
ve purtate în viteză, avea 
să constituie prologul u- 
nui meci frumos, care a 
adus satisfacția inimoși
lor suporteri. Chiar în min. 
2, șarja linei de treisfer- 
turi se concretizează prin 
transformarea unei l.p. de 
către Viorel Dobre : 3—0. 
Tot el, aflat în formă bu
nă chiar de la începutul
campionatului, reușește 

două tușe excelente, care 
opresc atacul advers. Sco
rul se majorează în min. 
10, cînd după o l.p.u. ri
dicată de Palamariu, 
peții greșesc 
V. Dobre. In 
petrece faza 
plaudată din 
ză : 
locul
Sandu
Petre Dobre — Drumea — 
Pavai — Aurel Viciu — 
Palamariu — Mureșan), 
Bonea scoate rapid și balo
nul circulă pe partea în
chisă pe ruta V. Dobre — 
Chiriac — Catană — Do
bre. Terenul de țintă este 
aproape, dar fundașul nos
tru e scos în tușă. Acest 
mare angajament fizic con-

oas-
6—0, l.p., tot 
min. 18, se 

cea mai a- 
prima repri-

mol deschis la mij- 
terenului (Aurel

Gh. Cristian —

tinuă să se mențină, Pe
tre, Dobre, Drumea și 
Aurel Sandu .încearcă să 
spargă pachetul moldo
venilor, dar scorul ta pro
porții tot printr-o l.p. trans
formată de V. Dobre în 
min. 28 : 9—0. Replica ad
versarilor duce la acciden
tarea lui Aurel Viciu, ca
re este înlocuit cu 
Claudiu și repriza se 
cheie cu două dropgoluri 
care-și greșesc cu puțin 
ținta. In partea a doua, 
demiul echipei noastre a- 
nulează din start o acțiu
ne pe care și-o crease sin
gur, scăpînd mingea în 
terenul de țintă, dar se rea- 
abilitează în min. 45 prin 
inițierea unei diversiuni ca- 

apărarea 
finalizată 
talentatul 

Mureșan 
eseu în 

56 : 17—0, 19—0 prin 
Dobre, ridicînd tribuna 

în picioare. Ultimele punc
te înscrise de echipa noas
tră sînt prin dropgol, 
min. 65, de uvertura 
zărău : 22—0, după 
favoriții noștri 
mo* -ele". Scor 
22—7 pentru Știința.

BREVIAR
• FOTBAL, campiona

tul republican al juniori
lor: Jiul Petroșani — Tri
colorul Alba Iulia 5—0, 
Aurul Brad —> Minerul Lu
peni 3—2.

• HANDBAL, divizia B: 
Comerțul Sînnicolaul Ma
re — Utilajul-Știința 25—11.

• RUGBY. Campiona
tul republican al ' juniori
lor : C.S.Ș. Știința Petro
șani — Carpați Mîrșa 0—

șani — C.S.M. Reșița 1—0, nerul Luperii 4—0..

1. Gloria Bistrița 7 5 2 0 20— 3 12
2. F.C. Maramureș 7 5 2 0 15— 2 12
3. JIUL 7 6 0 1 9— 3 12
4. Olimpia Satu Mare 7 4 2 1 19— 9 10
5. C.I.L. Sighet 7 3 2 2 5— 5 8
6. C.S.M. Reșița 7 2 3 2 7— 5 7
7. Minerul Cavnic 7 3 1 3 9— 9 7
8. C.F.R. Timișoara 7 3 0 4 7— 7 6
9. Aurul Brad 7 2 2 3 7— 8 6

10. Mecanica Orăștie 7 2 2 3 15—16 6
11. Mureșul Deva 7 3 0 4 7— 9 6
12. Minerul Lupeni 7 2 2 3 5—11 6
13. F.C.M. U.T.A. 7 3 0 4 9—12 6
14. Strungul Arad 7 1 3 3 9—12 5
15. Metalul Bocșa 7 2 1 4 9—17 5
16. Armătura Zalău 7 2 1 4 6—16 5
17. Unirea A. Iulia 7 2 0 5 9—18 4
18. înfrățirea Oradea 7 1 1 5 5—18 3

fost
v-li-

In 
la

re- 
deose- 

Do- 
de 
Și

l’aro-

j

VIITOAREETAPA
(29 septembrie) : Aurul 
Brad —Mecanica Orăștie, 
C.S.M. Reșița — F.C.M. 
U.T. Arad, Minerul Cav- 
nic — Armătura Zalău, 
C.F.R. Timișoara — Glo
ria Bistrița, Unirea Alba

Ora-— înfrățirea
C.I.L. Sighet — O-

re pulverizează 
oaspeților și e 
spectaculos de 
Mureșan : 13—0 I 
înscrie din nou 
min. 56 : 17—0, 
V.

Iulia 
dea, 
limpia Satu Mare, Mure
șul Deva — Minerul Lu- 
peni. Strungul Arad — 
Metalul Bocșa, Jiul Pe
troșani — F.C. Maramu
reș.

2,
a-

Bujoi MIRCICSCU

Fotbal, div zia C

care
„opresc 
general

Ioan Dan BALAN

nin nefericire, faza din minutul 22, fructificată de 
Constantin, a fost singura de acest fel pentru Mine- 
-ul-Știința Vulcan.

Foto : Gh. OLTEANU

Trei puncte cedate pe teren propriu
MINERUL - ȘTIINȚA 

VULCAN — STRUNGUL 
CHIȘINEU CRIȘ 1—2 
(1—1). Dezamăgire totală,
duminică, în rîndul specta
torilor care au asistat la 
partida desfășurată pe sta
dionul din Vulcan: echipa 
favorită, Minerul-Știința, 
a cedat cu mare ușurin
ță în fața echipei Strungul 
din Chișineu Criș. Primele 
minute ale meciului ne-au 
făcut să credem că echipa 
din Vulcan va termina, ca 
și altă dată, învingătoare 
pe teren propriu: pase ra
pide, jocul se „lega" oare
cum, ' lupta pentru balon 
disputîndu-se mai ales în 
partea de teren a echipei 
adverse. Scorul este des 
chis în min. 8, cînd Bejan 
deviază balonul cu capul, 
acesta este preluat 
Constantin — complet 
marca' — șj introdus 
plasa porții apărate de 
reș. Este 1—0 pentru 
nerul-știința.

Replica oaspeților nu în- 
tîrzie. Cu doar două minu
te înainte de finalul pri
mei reprize, jucătorul 
Gîlcă, cu un șut puternic, 
trimite mingea în bară, 
este însă pe fază Mîrza 
și cu capul, înscrie: 1—1.

Cea de-a doua parte a 
meciului abundă în duri
tăți, arbitrul arată 
nașul galben unor 
lori din ambele

de 
de- 
în 

De
Mi

carto- 
jucă-^ 

echipe. 
Reținem fazele" din minu
tele 9 ,10, 11 cu excelente

Minerul-
Nici

cu 
nu 

se dovedește a fi un catali
zator. In aceste condiții, 
vine minutul 36, nou-in- 
trodusul în teren de la oas
peți Zamfir pornește 
mijlocul terenului, 
de ultimul apărător 
portarul minerilor 
avansase prea mult și, 
efort, înscrie cel 
doilea gol. (Gh.O.)

jcaz'i pentru
Știința de a înscrie, 
înlocuirea lui Frățilă 
Tănăsie, din min. 34,

de la 
trece' 
Și de 

care 
, fără 
de-al
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Carnet culturalIn plenara Adunării Generale 
au început dezbaterile de 

politica

încheierea
Conferinței Naționale 

a P.C.C.

generală
NAjlU.XILci UNITE 23 

; TAgerpri's). — In plenara 
lAdu’iii. Generale a
I O.N.l au început luni 
, dezb icriln de politică ge

nerală. clapă importantă a 
: actualei sesiuni. în cadrul 

cărei? șefii de delegații ai 
țărilor membre expun po
lițiile de principiu și pro

punerile guvernelor lor 
legătură cu căile de 
zolvare a multiplelor 
complexelor probleme 
pe agenda lucrărilor 
acest an ale Națiunilor 
nite, care reprezintă

Chinez, 
aprobat

P.C.C. 
celui

ELECTORATUL elve
țian s-a pronunțat dumini
că, cu 54,7 la sută din vo
turi, în favoarea noii legi 
privind dreptul matrimo
nial, eliminînd astfel în
că un factor de inegalitate 
dintre bărbați și femei în 
această țară. Proiectul pro-' 
pus aprobării cetățenilor 
cu drept de vot va modi
fica profund Statutul femeii, 
atît din punct de vedere 
matrimonial, cît și succeso
ral.

în 
re- 

Și 
de 

din 
U- 
în

fapt și gravele probleme ce 
confruntă lumea contem
porană.

Declarația premierului 
francez privind 

scufundarea navei 
J.Rainbow Warrior"
Primul ministru al Fran- 

■ ței, Laurent Fabius, a ad
mis că serviciile secrete

; franceze au scufundat nava 
['„Rainbow Warrior", a- 
i parținind organizației ..Gre

enpeace", în portul Auc
kland, din Noua Zeelandă, 

țîa 10 iulie — informează a- 
: genția France Presse. Șeful 

guvernului francez a ținut 
să precizeze că autorii ac- 

’ iului de sabotaj au fost 
„simpli executanți" și ei 
trebuie scoși din cauză. A- 

i genția Reuter relevă că 
•i primul ministru nu a făcut 

nici o precizare în legătură 
cu cei care au dat ordinul 
privind operațiunea de sa
botaj.

Comentînd declarația pre
mierului francez, primul 

. ministru al Noii Zeelande, 
> David Lange, a criticat cu 
; severitat; acțiunea de scu- 
țfundare a navei „Rainbow 
^Warrior" pe care a califi- 
' cat-o drept „terorism de 
f stat" El a arătat că nu 

poate fi acceptată ideea de 
a-i scoate din cauză pe 
agenții francezi pe motiv 
Că au acționat din ordin. 
Aceasta — a precizat el — 
ar însemna acreditarea i- 

‘deii că, dacă cineva comi
te din ordin crime care le
zează suveranitatea unei 
țări, el poate rămîne ne
pedepsit.

Un purtător de cuvînt al 
Auckland a 

„Greenpeace" 
agenții servici- 

franceze, vi- 
unui

Regimul sud -african a 
admis că, în ultimele 15 
luni, în R.S.A. au fost u- 
cișj 670 cetățeni de culoa
re, în timp ce 2 500 au fost 
răniți. Numărul persoane
lor’ arestate a atins cifra 
de cel puțin 10 000.

cheiat, luni, lucrările Con
ferinței Naționale a Parti
dului Comunist 
care a discutat și 
propunerile C.C. al 
privind elaborarea
de-al VII-lea plan cincinal 
de dezvoltare economică și 
socială a țării, pe perioa
da 1986—1990, 
agenția China

In cuvîntul 
re a lucrărilor 
Li Xiannian a 
adoptarea propunerilor pri
vind cel de-al VII-lea plan 
cincinal, împreună cu re
ajustarea componenței or
ganelor centrale de con
ducere reprezintă o piatră 
unghiular^. pentru pro
gresul activității partidului.

transmite 
Nouă.
de închide- 
conferinței, 
apreciat că

Guvernul sovietic condamnă 
agresiunea R.S.A. împotriva Angolei

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— In legătură cu noile a- 
tacuri ale forțelor terestre 
și aeriene sud-africane a- 
supra Angolei, guvernul 
sovietic a dat publicității 
o declarație în care se spu
ne că aceste acte agresive 
constituie o încălcare 
principiilor dreptului 
ternațional, o violare 
grantă _a suveranității
cestui stat independent. 
Guvernul sovietic, se spu-

a 
in- 

fla-
a-

ne în declarație, condam
nă hotărît acțiunea agre
sivă a R.S.A. și cere să 
înceteze imediat aseme
nea acte provocatoare îm
potriva R.P. Angola. In de
clarație se cere Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. 
să adopte împotriva R.S.A. 
măsuri eficiente prevăzu
te de statutul organizației 
mondiale, relevă - agenția 
TASS.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută presei la Ghora 
Gali, în apropiere de Isla
mabad, președintele Pa
kistanului, Mohammad 
Ziaul Haq, a precizat că 
legea marțială, instituită 
în urmă cu opt ani, va fi 
abolită de la 31 decembrie, 
transmite agenția Associ
ated Press. După această 
dată, a spus șeful statului 
pakistanez, guvernul civil 
va avea depline atribuții 
pentru a conduce trebu
rile țării,

MILITANȚII pentru pa
ce din Marea Britanie au 
organizat la Moulthworth, 
unde se află amplasate ra
chete nucleare americane 
de croazieră, precum și la 
alte baze nucleare din Ma
rea Britanie demonstrații 
de masă pentru a protesta 
împotriva transformării 

teritoriului țării lor într-o 
bază' nucleară a S.U.A. Po
liția a intervenit, operînd 
arestări.

ROMA (Agerpres). — 
Tradiționalul festival de 
muzică de la Cremona a 
fost dedicat, anul acesta, 
exclusiv unor piese pen
tru instrumente de coarde 
compuse de Johann Se
bastian Bach — scrip re
vista „L’Espresso". Salva
tore Aeardo a fost anima
torul și, totodată vedeta 
festivalului. După ce a di
rijat mai multe concerte la 
pupitrul orchestrei europe
ne de cameră, între care 
cele „Șapte concerte 'bran- 
demburgice", el a susținut 
un recital propriu, cu lu
crări reprezentative ale 
celebrului compozitor.

☆
BEIJING (Agerpres). — 

O lucrare legată de viața 
marelui filozof și educator 
al antichității chineze Con
fucius (551—479 î.e.n.) și 
a descendenților acestuia, 
conținînd ample informa
ții privind evenimetele și 
condițiile social-politice, 
sistemul patriarhal și ideo
logia aristocrației din soci
etatea feudală din China, 
începînd din secolul al 
V-lea înaintea erei noas
tre, a fost publicată re
cent în China. Editată de

>
5

i

un colectiv format 
reprezentanți ai organelor 

' de specialitate din provin
cia Shandong (unde se 
află comuna Qufu, locul 
unde s-a născut Confu
cius) șj Institutul de Isto
ria Chinei al Academiei de 
științe sociale, lucrarea este 
intitulată „Selecție din Ar- 

Qufu a 
Confu-

intitulată „Selecție 
hivele proprietății 
descendenților lui 
cius“.

☆

MOSCOVA (Agerpres). 
— In orașul Iaroslav și-a 
deschis porțile un muzeu 
dedicat vechiului poem 
rusesc „Cuvînt despre oas
tea lui Igor“, relatează a- 
genția A.D.N. Aici sînt 
expuse manuscrise și tipă
rituri, vechi ce reproduc a- 
cest epos vechi de aproxi
mativ 800 de ani, al că
rui autor a rămas necu
noscut și care descrie lup
ta cneazului Igor care a 
chemat la unitatea slavi
lor. Muzeul‘prezintă isto
ria și influența acestui 
poem, care reprezintă o 
mostră prețioasă a cultu
rii naționale ruse și se nu
mără printre comorile li
teraturii mondiale.••••••••••••••••••••••••••••

FILME
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TV.

filialei din 
organizației 
a cerut ca 
jlor secrete 
novați de moartea 
membru al echipajului na
ve) „Raimbow Warrior", în 
cursul atentatului de la 
le» iulie, să răspundă pen 
tru crima lor. El a decla
rat că cea mai bună opți
une pentru Franța este a- 
cum să pună capăt expe
riențelor sale nucleare din 
Mururoa.

i

I

>

î

I
i

din
Bir- 

în-

Incidentele rasiale 
cartierele sărace ale 
minghamului, care au 
ceput la 9 septembrie, au 
plasat guvernul conserva
tor condus de Margaret 
Țhatcher în devensivă în 

-fața opoziției laburiste. A- 
ceasta din .urmă invocă 
indicatori sociali copleși
tori pentru a explica e- 
rupția maselor nemulțu
mite.

Poliția din Birmingham 
(centrul Angliei) urmează 
să întocmească un raport 
asupra cauzelor înfruntă
rilor soldate cu morți și 
răniți — a hotărît guver
nul întrunit de urgență la 
Londra, respingînd astfel

COLECȚIONAR

Bohumil Dufek din 
Usti Nad Labem este 
colecționar. Dar el nu co
lecționează monezi, tim
bre sau cărți poștale ci... 
fiare de călcat. Deșj nu
mărul pieselor din colec
ție nu depășește 150, ele 
cîntăresc în ansamblu a- 
proape o tonă. Cel mai 
vechi fier de călcat din 
colecția lui Bohumil da
tează din secolul 
XVIII-lea și a fost 
cat de un maistru 
ce z.

FAPTUL DIVERS

al 
fabri- 
fran-

lari. S-a stabilit că fu
mătorii au o viață activă 
cu 4 ani mai scurtă de- 
cît nefumătorii, iar du
rata medie a vieții este 
la fumători mai scurtă cu 
17 ani decît la nefumă
tori.

FUMATUL...
Unul din subcomitetele 

Congresului S.U.A. a ini
țiat un studiu privind 
urmările fumatului. In 
afara datelor strict me
dicale, studiul a arătat că 
numai cheltuielile pen
tru tratarea bolilor dato
rate fumatului ajung în 
S.U.A. la 65 miliarde do-

SONDAJ

Televiziunea olandeză 
a organizat un sondaj de 
opinie pentru a desemna 
cel mai insalubru oraș 
din țară. Cu mare majo
ritate, locul prim a fost 
ocupat de
relatează .agenția 
Cel mai curat oraș 
Olanda urmează să 
anunțat în cadrul 
emisiuni surpriză...

Amsterdam, 
TASS. 

din 
fie 

unei

„CA O 
CONTRAPUTERE"

Intr-un interviu acor
dat cotidianului italian 
„II Corriere della Sera", 
Giuseppe di Gennaro, re
prezentantul la Viena al 
U.N.F.D.A.C. (Fondul Na
țiunilor Unite pentru 
controlul stupefiantelor) a 
relevat că organismele de 
luptă împotriva traficu
lui și consumului de nar
cotice întîmpină în Boli
via numeroase dificultăți 
datorită faptului că șefii 

. de clan în afacerile de 
droguri acționează „ca 

o contraputere". Astfel, 
autoritățile din această 
tară au înregistrat un 
caz autentic, cînd un a- 
semenea „boss" a propus 
drept mită șefului Comi
tetului guvernamental de 
luptă antidrog o sumă e- 
gală cu de cîteva ori

. datoriile externe ale ță
rii.

I
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Rocky II; Uni
rea: Spionaj în deșert; 
Parîngul: Acasă.

LONF.A: Obiecte fura
te.

ANINOASA: Aminti
rea unei mari iubiri.

VULCAN — Luceafă
rul: Fata care vinde flori.

LUPENI — Cultural : 
Domn pentru o zi.

URICANI:* Chemarea 
mării înghețate.

N.R. Eventualele 
ficări survenite în 
gramarea filmelor 
țin întreprinderii 
matografice Județene Hu
nedoara.

■ ■■■■■ '■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■

perspectiva unei anchete 
judiciare.

Acest refuz de a lansa o 
investigație de mare an
vergură asupra cauzelor 
incidentelor a fost imediat

s-a procedat după inciden
tele din Brixton 
mărginaș al 
acum patru 
nul pare să 
poate reduce

(cartier 
Londrei) de 
ani. „Guver- 
Creadă ' că 
problema la

D I N PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA FRANCE PRESSE)

de Consiliul
Birming-

i consiliului, 
laburiști, au 

ei în-

cbndamnat < 
municipal din 
ham. Membrii 
în majoritate 
hotărît să deschidă 
șiși o anchetă, care va fi 
condusă de o personalitate 
independentă, așa cum

o simplă afacere crimina
lă și să uite totul. Dar ce 
se va întîmpla dacă vor 
avea loc incidente și în 
alte zone ?“ — se întreabă 
ministrul de interne din 
„cabinetul fantomă" labu
rist, Gerald Kaufman.

Referindu-se la cauze
le nemulțumirilor sociale, 
opoziția laburistă sublinia
ză rata șomajului, care este 
de trei ori mai mare în 
cartierele Birminghamu- 
lui decît în restul țării, un
de 13,4 la sută din totalul 
populației active șomează.

Refuzînd efectuarea 
nei investigații în 
zime după drama de 
Birmingham, "primul 
nistru se expune unui 
val de critici, inclusiv 
rîndul susținătorilor 
în eventualitatea izbucni
rii de 
orașe, 
toi ii...

u-
profun-

Ta 
mi
ll ou 

în 
săi,

răzvrătiri șț în alte 
consideră observa-

(Agerpres)

21,50
22,00

Telejurnal,
Actualitatea în eco- 

nomie.
Teatru TV :
„Frumosul cotidian", 
(color).
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

LOTO
Numerele extrase 

tragerea „Loto-2“ din 
septembrie 1985 :

Extragerea
64, 47.

Extragerea 
modi- 15, 33, 13.

Pro’ Extragerea

S 30-
Fond total 

535 960 lei.
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PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Holhoș 
Ion, eliberată de Institutul 
de Mine Petroșani. O de
clar nulă. (2002)

ANUNȚURI

Mica publicitate
PIERDETT legitimație bi

bliotecă (periodice) pe nu
mele Aschenbrenner V. 
Dorin, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. * O 
declar nulă. (2003) ■ .‘""i

DE FAMILIE

MIOARA, .soție și copiii Alin și Larisa, cu su
fletul zdrobit de durere, anunță decesul fulgerător 
al scumpului lor soț și tată

BORCOȘI ILIE
înhumarea in data de 24 septembrie, în comuna 

Valea cu Apă. județul Gorj. (1998)

COLECTIVUL A.C.M. Petroșani, profund îndu
rerat, este alături de familia îndoliată a bunului lor 
coleg si prieten

BORCOȘI ILIE
- Transmite sincere condoleanțe familiei. (1999)

FAMILIA Popescu Cristian este alături de fa
milia Borcoși, la greaua pierdere a colegului lor.

(2000)

FAMILIA Sabo Nicoiae mulțumește celor ce au 
fost alături de ea la încercarea grea suferită prin 
pierderea fulgerătoare a celui care a fost

DEAR PETRU SORIN
(2001)
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