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TARII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
Prin eforturile susținute ale minerilor

Se apropie punerea în funcțiune 
a primelor capacități de extracție

Au trecut mai bine de 
două luni de cînd minerii 
din brigada condusă de 
Gheorghe Cercel, de la I.M. 
Valea de Brazi, avansînd 
cu galeria magistrală pe 
orizontul 400, au intercep
tat straturile 17—18. De 
atunci lucrările de deschi
deri au continuat în ritm 
susținut Fiecare decadă, 
fiecare lună apropie mo
mentul punerii în funcțiu
ne a primelor capacități de 
producție.

„Din 19 septembrie, ne-a 
informat ing. Carol Schre- 
ter, directorul I.M. Valea 
de Brazi, au fost atacate 
și lucrările de săpare sub 
guler la puțul principal cu 
schip din incinta 
Ne-am concentrat 
tatea și în zona
IX, unde se preconizează 
deschiderea primelor aba
taje în cărbune. Contăm de 
pe acum să încheiem luna 
septembrie cu cel puțin 
20 ml luciări de deschi
deri realizate în plus față 
de sarcinile de plan. Avem

brigăzi de mineri cu o 
înaltă pregătire profesiona
lă, care își depășesc lună 
de lună sarcinile de plan. 
Vom face totul pentru a 
pune în valoare cît mai 
curînd primele capacități 
de producție de cărbune 
cocsificabir1.
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La mina Valea de Brazi

minei, 
activi- 

blocului

Pentru a 
vitatea din 
preună cu 
prișa, șeful 
am vizitat 
de muncă, 
liar din incinta principală 
i-am întilnit pe minerii din 
brigada condusă de Ianoș 

cînd 
din

cunoaște acti- 
subterăn, idl
ing. Mihai O- 
sectorului I, 
cîțeva locuri 

La puțul auxi-

Doboș. In ziua 
l-am vizitat, minerii 
brigada lui lanos Doboș au 
atins adîncimea de 260 de 
m la săparea puțului. Lă
cătușii Vasile Cosa, loan 
PopOvici, Sigismund Sze- 
kely, electricienii Constan-

tin Petrescu, Ionel Hici, 
Savin Rusu, mecanicii loan 
Luca, Costel Radu, loan 
Roman, formează o adevă
rată familie, uniți Ia bine 
și la greu, disciplinați și 
pricepuți în ale meseriei. 
Ei urmăresc încărcarea cu
pelor schipului, suprave
ghează bunul mers al mo
toarelor și benzilor de 
transport, iar în zilele pro
gramate participă cu toții 
la revizuirea și repararea 
utilajelor. Se asigură ast
fel viteze mari la adînci- 
rea puțului. „Lună de lună, 
ne-a spus șeful de briga
dă, vorbind cu mîndrie 
despre oamenii din subor- 
dinea sa, ne-am depășit cu 
20 pînă la 30 la sută sar
cinile de plan. Mai avem 
de lucru destul pînă la a- 
tingerea adîncimii finale, 
de 480 m și vom depune

Viorel Sl'RĂUȚ

• Sport : Campionatul județean de 

fotbal,’ Rugby.

• Rubricile noastre: Sfatul medicului,

Vâ informăm.

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

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI
componentă a noii revoluții agrare in (ara noastră

OAMENI AI MUNCII!
Intensificați eforturile pentru obținerea 

unor producții agricole și animale superioare, 
în scopul asigurării bunei aprovizionări a 
populației 1

a agriculturii în pa-* 
noastră, caracterizată 
generalizarea dezvol- 
intensive a producției 

constituie expre-

Noua etapă de moderni
zare 
tria 
prin 
tării
agricole, 
sia revoluției agrare a că
rei problematică a fost 
dezbătută pe larg la Con
gresul al IlI-lea al consi
liilor populare. Ramură de 
bază a economiei, de dez
voltarea agriculturii depin
de însăși dezvoltarea eco
nomiei naționale în an
samblu și ridicarea bună
stării întregului popor. A- 
naliza rezultatelor obținute 
în sectorul zootehnic a re
levat necesitatea intensi
ficării preocupărilor con
siliilor populare și crește
rea răspunderii tuturor ce
lor ce lucrează în acest

domeniu, pentru sporirea 
efectivelor de animale și a 
producțiilor, atît în unită
țile agricole de stat și co
operatiste, cît și în gospo
dăriile populației.

Creșterea Și îngrijirea 
animalelor constituie o tra
diție pentru locuitorii Văii 
Jiului, care au știut să va
lorifice și cunosc posibili
tățile generoase oferite de 
această zonă bogata în pă
șuni naturale. înseși Direc
tivele Congresului al XIII- 
lea al partidului cu privire 
la dezvoltarea economico- 
socială a României în cin
cinalul 1986—1990 prevăd 
„creșterea animalelor, în
deosebi a o\ inelor și bovi
nelor, va Ti orientată 
precădere spre zonele

t 
îI

fiJ
c

g

pășuni și finețe naturale de 
la deal și munte", 
ritul magistralei 
a tovarășului 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului, i 
la marele forum al 
c rației muncitorești, 
luționare* și adoptat 
program al întregii t. 
tați, consiliilor populare din > 
localitățile Văii Jiului le .■ 
revin importante sarcini . i 
și în domeniul stimulării 
locuitorilor. în vederea in
tensificării preocupărilor 
de creștere a efectivului de 
animale, în scopul realiză
rii autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale. A- 
vînd în vedere că 
municipiu — la Urieanl 
Vulcan, Petrila, Banița 
Aninoasa — sînt muiți 
tățeni cu preocupări 
tornice de a crește animale, 
consiliile populare au da
toria să coordoneze acțiu-
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Un abataj care produc? din plin
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contribuie
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Tinerețea uzinei tinerețea componenților secțiilor. Sub acest lait-motiv se înscriu succesele 
muncă ai? tinerilor meseriași de la secția „Hidraulică" a I.U.M.P. — în fapt cea mai tînără secție a 
zînei. Foto : Al. TATAR

ultima decadă a lunii august, în cadrul sec- 
I de la I.M. Aninoasa au început probele 

corn- 
fa-

In 
torului 
tehnologice intr-un abataj frontal echipat cu 
plex de susținere mecanizată de tipul SMA-2 
bricat la I.U.M. Petroșani.

Brigada condusă de Pavel Dediu care a preluat 
acest abataj a obținut 
măsura dotării tehnice 
tațea muncii realizată 
planificate cu aproape 
a depășirii productivității muncii, Pavcl Dediu 
ortacii lui au extras suplimentar sarcinilor de plan 
la zi, în luna septembrie, peste 500 tone de cărbune. 
Pe schimburi, activitatea în abataj este coordonată 
de minerii Pavel Perdun, Mihai Podaru, Vasile 
Horea și Nicolae Că li noi u care sînt hotărîți ca în 
trimestrul IV să confirme bunele rezultate obținute 
în luna septembrie cu complexul mecanizat.

în această lună rezultate pe 
de care dispune. Productivi- 

a fost superioară sarcinilor 
1000 kg pe post. Ca urinare 

Și

LA I.U.M. PETROȘANI

Instalație de debitat 
și decojit

Colectivul secției hi
draulice a I.U.M. Petro
șani își depășește lună de 
lună sarcinile de plan. 
Printre tinerele cadre teh- 
nic-o-inginerești s-a pro
iectat și executat o ins
talație de debitat și de
cojit furtune de înaltă 
presiune, necesare susți
nerilor mecanizate. Aceas
tă instalație are o produc
tivitate ridicată și elimi
nă efortul fizic al mun
citorilor.

Proiectarea și realiza
rea instalației a fost co
ordonată de sing. Vasile 
Bejenaru și executată de 
brigada condusă de Carol 
Szabo.

Dumitru GIRJOABĂ, 
coresp.

cu minerii, 
la creșterea

Incepînd de astăzi, stu
denții Institutului de Mi
ne din Petroșani încep 
practica în producție. Des
pre desfășurarea acestei 
etape a anului de învăță- 
mînt universitar am 
rut detalii de la 
univ. dr. Nicolae 
reanu, prodecan al 
cultății de mine.

— Care este semnifi
cația' economică și edu
cativă a practicii 
producție efectuată 
cum, la puțin timp du-

••• •»-• *•*

deschiderea noului 
de invățămînt ? 
Necesitatea partici

pării nemijlocite a studen
ților la creșterea produc
ției de cărbune este o 
problemă de mare impor
tanță economică, 
zîndu-se, implicit,
grarea învățămîntului su
perior minier cu practi
ca și cercetarea științifi
că. Răspunzînd vibran
telor chemări ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, rostite la Con-

studenții 
producției
greșul al IlI-lea al 
siliilor populare șî 
prilejul deschiderii noului 
an de invățămînt, practi
ca în producție, care în
cepe astăzi în întreprin
derile miniere Lonca, 
ja și Livezeni, se va 
fășura prin integrarea 
denților alături de 
neri, în formațiile de lu
cru, pentru a contribui.

Nu încercăm o „defi
niție". a străzii. Nu că 
ar fi prea banal, ci pen
tru că este foarte com
plicat. Ne rezumăm să 
facem observația sim
plă și pur omenească ; 
străzile din Valea Jiu
lui — și luăm ca etalon 
această coloană verte
brală rutieră care este 
modernizatul bulevard al 
Republicii din Petro
șani — cîștigînd în linie 
arhitecturală modernă, 

păstrat, .ș; chiar

-

Tiberiu SPĂTARI sporit roca ce ani numi 
zestrea de omenesc, de 
firesc.

Deși populația orașe
lor a crescut foarte 
mult, „pulsul" trotuare
lor qu este cel întilmt 
in marile aglomerări ur
bane Oamenii nu trec 
indiferenți și grăbiți li
nii pe lingă alții. In sa
lutai ile lor, în scurtele 
dialoguri ghicești o cal
ciul â sufletească și o 
apropiere care este, de 
ce nu. semnul public al 
unei colectivități ade
vărate. Desigur, aceste 
gesturi nu au nimic din 
expansiunea meridiona
lă. pentru că aici, între 
crestele munților, sobrie
tatea este un fel natu
ral, deci firesc de a fi.

De aceea, renunțînd la 
„definiție" a străzii, 

riscăm un apel; , să păs
trăm și să sporim civi
lizația străzii, i 
cepe eu firescul, 
menescul
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Ecaterina Cochină și Elena Popescu, sînt două dintre muncitoarele de ba
ză ale secției bobinaj a I.F.A. „Vîscoza" Lupeni.

Foto : Robert TA VIAN

Notă

Un... negativ 
la Lupeni

Sînt momente emoțio
nante în viața oamenilor, 
momente care sînt — firesc
— înregistrate în memoria 
aparatului de fotografiat. 
Un astfel de moment este 
cununia civilă, act ce se 
petrece la Casa căsătoriilor. 
La Lupeni, acest act se 
transformă într-un tîrg... 
datorită „întrecerii" celor 
ce doresc să fie martori- 
fotografi. Așa cum se în- 
tîmplă la Petroșani unde
— pe baza unei decizii a 
Consiliului popular — a- 
ceste fotografii se execută 
de către lucrători ai coope
rativei „Unirea", este 
foarte bine. Din moment ce 
și la Lupeni există o uni
tate foto a cooperativei 
„Straja", soluția este sim
plă Și stă la îndemîna ce
lor ce au puterea de a- de
cide în acest sens. Prezența 
unui lucrător al cooperati
vei „Straja" ar da acestui 
aspect un caracter legal. 
(T. ALEXANDRU)

Dezvoltarea
(Urmare din pag, I)

nea de asigurai e a unor 
cantități îndestulătoare de 
nutrețuri, de bună calitate, 
pentru apropiata perioadă 
de iarnă și pînă în primă
vară.

In spiritul Hotărîrii-Che- 
mare a congresului, consi
liile populare municipal, 
orășenești și. comunale din 
Valea Jiului, pe baza unei 
legături constante și apro
piate cu cetățenii, trebuie 
•să acționeze cu- fermitate 
pentru creșterea efectivu
lui de animale, asigurarea 
asistenței sâni tar-veterina
re și îndeplinirea progra
melor de dezvoltare econo- 
mico-socială în profil teri
torial. La baza întregii ac
tivități a deputaților, a 
consiliilor populare, trebu
ie să
de a înfăptui în cele 
bune condiții

se afle necesitatea 
mai 

Programul

împreună cu minerii
(Urmare din pagina I)

cu elan tineresc și com
petență, la extragerea din 
abataje a unor cantități 
tot mai mari de cărbune 
Este răspunsul nostru 
prin fapte la îndemnurile 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, le-a 
adresat tineretului din 
patria noastră.

— Cum este organi
zată practica ?
— Vor efectua practi

ca în producție 1900 de 
studenți din anii II—V ai 
ambelor facultăți. Băieții 
vor munci alături de mi
neri iar fetele efectuează 
practica semestrială. Pe
rioada de practică se des
fășoară pînă în 19 no
iembrie, în patru serii. 
De astăzi și pînă în 8 oc
tombrie, în întreprinde
rile miniere Lonea, Pe- 
trila, Dîlja și Livezeni, se

va afla prima serie, 
că 445 studenți din Facul
tatea de mine, anii V mi
ne ingineri, IV și V mine 
ingineri, exploatări la zi.

Fiind efectuată și de 
studenții din anii termi
nali, practica are șj o va
loare educativă și științi
fică. Coordonați de cadre 
didactice din institutul 
nostru, odată cu activita
tea productivă 
folosesc 
dă pentru 
în vederea 
crărilor de 
plomă.

studenții 
această perioa- 

documentare 
eh borării lu- l 
an și de di- i 

pkemă, în scopul unor J 
cercetări științifice legate ț 
direct de perfecționarea l 
tehnicii și tehnologiilor ’ 
din mineritul Văii Jiului, 
pentru a contribui la în
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea 
partidului cu privire 
mineritul românesc, 
dezvoltarea bazei de 
terii prime și energetice.

r
Ivâ informam
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DEZBATERE. Astăzi, 
25 septembrie, la căminul 
de nefamiliști al IACMM 
va avea loc, la ora 
în organizarea Casei 
cultură a sindicatelor Pe
troșani, dezbaterea cu te
ma „Cît cerem și cît dăm 
societății ; drepturi și în
datoriri ale tinerilor". 
Manifestarea se desfă
șoară sub genericul „Eti-

19, 
de

gospodăriile 
membrilor 

agricole de 
cele ale ță- 

elabo-

do- 
vieții economico- 

este necesară o 
superioară de ac- 
cărei eficiență se 
participarea activă 

de

unic de creștere a produc
ției agricole în 
personale ale 
cooperativelor 
producție șj în
rănilor individuali, 
rat din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului. Și în acest sector de 
activitate, ca în toate 
meniile 
sociale, 
calitate 
țiune a 
află în
la realizarea fondului 
stat, a programului de au- 
toconducere și autoapro- 
vizionare, pentru sporirea 
cantităților de produse ve
getale și animale contrac
tate și livrate din gospodă
riile populației Văii Jiului.

c r
tori și alți oameni ai 
muncii din Valea Jiului. 
Concursul își propune 
să stimuleze reportajul 
literar prin intermediul 
căruia sînt înfățișate ar
tistic frumusețile plaiuri
lor românești, mărețele 
transformări socialiste din 
patria noastră, eroismul 
cotidian al oamenilor 
muncii angajați cu spirit 
novator în opera de edi
ficare a societății socia
liste multilateral dezvol
tate. In același timp, con
cursul urmărește să con
tribuie la stimularea cre
ațiilor literare înrudite 
cu Eppo'rtajul, valorifica
te prin presă sau la ga
zetele de perete. Con
cursul este deschis tutu
ror creatorilor care nu 
sînt membri ai Uniunii 
Scriitorilor și nu au cărți

Concurs dej
ș încă din anul 1982, Co- 
î mitetul de cultură și e- 
i ducație socialistă al jude- 
i tul ui Călărași și Centrul 
i de îndrumare a creației 
i populare și a mișcării ar- 
; tistice de masă, în cola- 
i borare cu Comitetul jv-Je- 
i țean al U.T.C., Consiliul 
; județean al sindicatelor, 
; Uniunea scriitorilor din 
i R.S.R. și A.A.F. au ini- 
i țiat, în cadrul Festivalu- 
1 lui național „Cîntarea 
i României", concursul de 
i creație „Alexandru Sa- 
î hia“, în domeniul repor- 
î tajului literar și al foto- 
i reportajului, ca un oma- 
i giu adus vieții și operei 
= scriitorului.
; In acest an se desfășoa- 
î ră o nouă ediție a acestei 
i manifestări (ce se va în- 
i cheia la • 30 septembrie), 
; la care pot participa 
i creatori literari, fotoama-

e a ț i e7 r
sau albume tipărite, fiind i 
organizat pe două sec- -• 
țiuni (prima : pentru ere- = 
atorii din întreprinderi j 
sau instituții ; a doua: 1 
pentru ziariști, fotorepor- i 
teri ai ziarelor care nu au Ș 
cărți de reportaje sau al- ; 
bume tipărite). Materiale- ■! 
le scrise vor purta un i 
motto în loc de semnătu- ș 
ră și vor fi însoțite de i 
un plic în care se va a- 1 
fia fișa de participare i 
(modelul este în redacția i 
noastră — n.r.). întreaga î 
manifestare se va finali- i 
za în 11 octombrie, ziua 
de naștere a scriitorului ț 
Alexandru Sahia, cînd, 
odată cu premierea cî.ști- | 
gătorilor, voi’ fi organiza- ■ 
te colocvii, gale de fii- § 
me documentare și artis- 1 
tice, expoziții de foto- Ș 
grafii.

Se apropie punerea în funcțiune 
a primelor capacități de extracție
(Urmare dio pag. 1)

tcate eforturile pentru a 
scurta termenul de săpare, 
pentru a asigura condiții 
de punere în funcțiune a 
pi mclor capacități de pro
ducție".

Vizităm apoi, împreună 
cu ing. Gheorghe Varhonic, 
șeful sectorului II, brigada 
de pregătiri condusă de 
Gheorghe Sâigiu, de la o- 
rizontul 400. Aflăm că mi
nerii .din această brigadă 
avansează pe un plan în
clinat care va constitui 
viitorul ax colector din 
blocul IX. „De două luni 
consecutiv, ne-a spus șeful 
de brigadă, ne-am depășit 
sarcinile de plan. Pentru 
hărnicia și priceperea de 
care au dat dovadă merită

să fie evidențiați toți mi
nerii din schimburile con
duse de Ioan Streja, Con
stantin Mustață și Gheor- 
ghe Rizca".

Tot în blocul IX, la lu
crările de pregătiri parti
cipă cu rezultate deosebite 
brigada condusă de Ștefan 
Nagy. Continuă în ritm 
susținut, cu viteze de lu
cru superioare celor pla
nificate șj avansarea pe 
galeria de aeraj spre puțul 
7, unde brigada condusă de

Miron Moraru se menține 
și în luna septembrie prin
tre fruntașele în întrecere.

La mina Valea de Brazi, 
în subteran, pe viitoarele 
artere vitale ale producției 
dar și de la lucrările de 
pregătiri se înregistrează 
adevărate recorduri de a- 
■vansare care pun în evi
dență hotă îrea întregului 
colectiv de a face totul 
pentru a apropia cît mai 
mult momentul punerii 
în funcțiune a primelor 
capacități de producție.

Sfatul medicului

Vaccinarea antipolinmielitică

Foto: Al. TĂTAR

Fabrica de lapte din Livezeni — o importantă 
unitate productivă cu profil alimentar din Valea 
Jiului aduce o contribuție însemnată Ia aproviziona
rea locuitorilor Văii Jiului. Zilnic pornesc de aici spre 
unitățile de desfacere ale comerțului importante can
tități de lapte și produse lactate.

că și echitate socialistă". 
(S.B.)

CINEMATECA. Cine
filii din Petroșani au po
sibilitatea să revadă, mîi- 
ne, de la ora 18, pe ecra- 

‘ ’ „7
cadrul 

cinema- 
,Lo-

nul cinematografului 
Noiembrie", în 
programului de 
tecă, filmul grecesc „ 
godnic pentru Ana".

intense acțiuni de muncă 
patriotică, vizînd cură
țenia din și în jurul ate
lierului mecanic al mi
nei. Prin'strădania tine
rilor, locul lor de muncă 
are acum o altă înfățișare. 
(Gh. O.)

IN SAPTAMINA tre
cută, uteciștii organiza
ției nr. 7 de la I.M. Li
vezeni (secretar Cristian 
Mihăilescu) au efectuat

TEATRU. Sîmbătă 
duminică, de la ora 
Teatrul de Stat 
Jiului", prezintă la sediu, 
spectacolul cu piesa „Clo
potele". Din distribuție fac 
parte Doru Marinescu și 
Paulina Codreanu.

Și
19, 

Valea

fost 
peste 
vege- 
edili- 

e- 
zile,

ZONA VERDE. In ve
derea amenajării a noi 
suprafețe de zonă verde 
în modernul cartier Nord 
din Petroșani, au 
transportate aici 
500 tone de pămînt 
tal. Prin lucrările
tar-gospodărești ce se 
fectilează în aceste 
zona verde din acest car
tier central al reședinței 
de municipiu va fi ex
tinsă cu 1,5 ha, aici ur- 
mînd ca în luna octom
brie să fie plantați un

Boală de temut într-un 
trecut nu prea îndepărtat, 
poliomielita (paralizia in
fantilă) este pe calc de a 
fi învinsă în aproape toate 
țările lumii prin aplicarea 
programelor naționale de 
vaccinări. Țara noastră se 
numără printre statele lu
mii care, utilizînd pc sca
ră largă vaccinarea împo
triva poliomielitei, a obți
nut rezultate remarcabile 
în controlul acestei viroze 
invalidante. Au trecut mai 
bine de trei decenii de cînd 
în țara noastră nu s-au în
registrat epidemii de para
lizie infantilă, epidemii de 
tristă amintire în urma 
cărora pe străzi apăreau 
numeroși copii infirmi.

Boala este cauzată 
virusurile 
o intensă 
tură, care 
ganism pe
tivă și respiratorie, 
aceasta se explică 
giozitatea mare a bolii.

Boala, fiind produsă de 
virusuri, nu beneficiază de 
tratament cu antibiotice, 
vaccinarea rămînînd 
gurul mijloc eficient 
prevenire.

Vaccinul poliomielitic

de 
poliomielilice, cu 
circulație în na- 
pătrund în or- 
două căi: diges- 

Prin 
conta-

lizat în țara noastră are o 
administrare orală (pe gu
ră) este lipsit de nocivita
te, oferă organismului o 
reziști nță puternică și du
rabilă în timp. Campaniile 
de vaccinări poliomielitice 
se vor desfășura în toamna 
acestui an în două etape, 
intre 25—30 septembrie și 
25—30 noiembrie. Vor fi 
primovaccinați copiii năs- 
cuți între 1 februarie — 31 
iulie 1985, plus copiii mai 
mari care nu au fost vac
cinați sau au fost incom
plet vaccinați în campani
ile anterioare. La această 
imunizare sînt invitați să 
participe atît localnicii, cît 
și familiile cu domiciliul 
flotant.

Reamintim părinților că 
neprezentarea cu copilul la 
vaccinare se sancționează 
conform legislației 
în vigoare. Totuși, 
răm că cea mai 
„sancțiune" ar fi 
tarea acestei boli 
copil. Iată de ce,
bun lucru este de a vă con
forma acțiunii de vaccinare.

sanitare 
conside- 

gravă 
contrac- 
de către 
cel mai

sin-
de

uti-

mare număr de pomi
ornamentali. (I.B.)

EXCURSIE. La filiala 
OJT se mai primesc în
scrieri pentru o excursie 
de trei zile în R.P. Un
garia, pentru perioada 13 
—15 noiembrie. Transpor
tul se face cu trenul..

LEMNE DE FOC. Așa 
cum am fost informați de 
ing. Felician Becuș, șeful 
Ocolului Silvic din 
troșani, în depozitele 
nității se ^găsesc suficien-

Dr. Viorica SCHMIEDER, 
medic principal boli 

infecțioase și epidemiologie

te stocuri de . lemn pen
tru foc, care pot acoperi 
necesarul populației pen
tru încălzirea, cu 
în această iarnă.
teresați se pot 
consiliilor populare 
zonă pentru a obține 
partiția de lemne.

sobe
Cei in-
adresa I

Rubrică realizată
Gh. BOȚEA

i
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Campionatul județean d e fotbal

F?ugby internațional

Un real festival rugbistic

Devotament 
față de echipă 

MĂGURĂ PUI — UTI
LAJUL PETROȘANI 3—2 
<2—1). Făcînd abstracție 
de starea terenului din Pui 
(denivelat, mingea luînd 
direcții curioase), atît Mă
gura cit și Utilajul s-au 
angajat într-o dispută a- 
cerbă pentru victorie, cele 
două puncte fiind atît de 
necesare ambelor echipe, 
fiecăreia din punctul său 
de vedere. Plusul de tehni
citate al celor de la Utila
jul, disponibilitățile lor, 
tactice, pe scurt valoarea 
lor, superioară celor din 
Pui, au fost, toate, anulate 
de calitatea „gazonului" ca
re în aceeași măsură a im
pietat și asupra jocului 
gazdelor.

Și atunci au ieșit în 
prim-plan calitățile de lup
tători, forța de joc a ce
lor de pe teren, dăruirea 
lor. In aceste condiții, Mă
gura a marcat un 
important punct, spi
ritul de luptă. Astfel, 
Gîrz (2 goluri), Cismaș (1 
gol) și ceilalți de la Pui au 
luptat admirabil trecînd 
printr-o apărare „nesincro
nizată" chiar de Mihai 
Marian, iar portarul Balog 
primind goluri ce i se pot 
imputa.

Cu toate acestea atacul 
oaspeților a fost la datorie, 
marcînd două goluri prin 
Abraham (excelent pe tot 
terenul) și Căprici. A con
dus foarte bine L. Kelemen 
din Deva. La juniori: 3—1. 
(Dumitru GlRJOABA)

Surprizele neplăcute continuă...
MINERUL ANINOASA — 

VOINȚA ILIA 0—0. Cînd 
in etapa precedentă anino- 
senii au pierdut la scor în 
fața „Utilajului" Petro
șani, majoritatea celor pre
zent i au catalogat rezulta
tul drept un accident. Du
pă scurgerea celor nouă
zeci de minute ale disputei 
cu Jucătorii din Ilia păre
rile s-au schimbat, tre
buind să recunoaștem că 
formația pregătită de Va- 
sile Ionescu șj Emil Do- 
brescu trece printr-o „pasă 
neagră". Investigînd cu 
spirit de analiză aspectele 
jocului practicat de repre
zentativa minerilor din A- 
ninoasa, putem concluzio
na faptul, că, cei treispre
zece fotbaliști utilizați du

Evoluție neconvingătoare
MINERUL URICANI — 

RAPID SIMERIA 2—1 (0— 
1). Startul a aparținut gaz
delor, dar a fost doar un 
„foc de paie". In min. 8 ra
tează prima ocazie de gol, 
cînd Pascu, singur cu por
tarul, trage peste poartă. 
In min. 12, același Pascu 
(un vî’f de atac mobil, bun 
sprinter) ratează din nou 
deschiderea scorului. In 
min. 21 oaspeții inițiatiză 
un atac rapid, portarul Ban- 
ga nu poate reține mingea 
pe care o respinge exact 
pînă la același Pascu, care 
de astă dată, nu mai ratea
ză și deschide scorul. 
Gazdele caută egalarea, dar 
aceasta nu se va produce 
în prima repriză, jucătorii 
gazdă se complică în pase 
inutile care ajung la ad
versar. 

minică au fost lipsiți de o 
bună pregătire moral-vo- 
litivă. Varga, Duleu, Dozsa 
nu au mai comandat ac
țiunea viitoare prin acea 
inteligentă „demarare a 
mingii" pe spații neaglome
rate Dandrea, Dinache I și 
Dinaehe II nu au participat 
la crearea nucleelor ofen
sive, jar Lakatoș și Ghenți 
nu au contribuit eficient 
la atac. In consecință par
tida a fost lipsită de dina
mism, evoluția echipei 
gazdă, lipsită de orizont, a 
fost lăsată parcă exclusiv 
pe seama dispoziției de joc, 
deosebit de capricioasă, de 
la o etapă la alta.

Este, credem, momentul 
ca Munteanu I, Spornic, 
Popa, Lakatoș, Vină mi u.

Repriza a doua începe în 
nota de dominare a gazde
lor care obțin două corne- 
re consecutive și în min. 
50 la o învălmășeală în 
fața porții, Diniș egalează. 
După acest gol gazdele 
prind și mai mult aripi și 
se mențin în atac cu toate 
forțele, dominînd cu auto
ritate partida, dar golul 
întîrzie deși în min. 57 Di
niș trage din poziție bună 
peste poartă ; în min. 62, e 
rîndul lui Olar să rateze. 
Cu un minut mai tîrziu ar
bitrul este nevoit să acorde 
o lovitură de pedeapsă la 
un fault în careu asupra 
lui Moldovan pe care Lum
perdean o transformă cu 
siguranță. Astfel, gazdele, 
deși nu au convins, au 
obținut o victorie. La ju
niori : 3—1 pentru gazde.
(Ilie COANDREȘ)

Tudor, Ghenți, 
Adrian Dinaehe, 
Dinache, Varga,

Dandrea, 
Lucian 
Duleu,

Dozsa, Guran, Socaci, Vo- 
iasciue, Munteanu II, Fîță 
cît și ceilalți componenți ai 
lotului să înțeleagă că în 
fotbal, la orice nivel, auto-
depășirea trebuie să consti
tuie un mobil constant al 
instruirii, ea fiind singura 
în măsură să le ofere răs
punsuri la problemele noi 
ce i le pune un adversar 
hotărît in a obține victoria. 
Așa s-a întina plat și in me
ciul cu Voința Ilia, înche
iat cu scor alb, pe teren 
propriu.

La juniori : Minerul A- 
ninoasa — Voința Ilia 4—0.

Prof. Teodor TRlFA

CONDIȚIA FIZICA
ȘI-A SPUS CUVINTUL

PREPARATORUL PE- 
TRILA — MINERUL TE- 
LIUC 1—2 (1—0). Chiar 
dacă au primit gol în min. 
20, autor Tașcă, oaspeții 
n-au abandonat lupta. Dim
potrivă, au imprimat un 
ritm alert, construind faze 
periculoase la poarta apă
rată de Bejenaru, prin ce
le două extreme 
Albu și Kallai. In min. 62, 
minerii egalează prin Albu. 
După alte cinci minute de 
presing, cei ce înscriu, prin 
Kallai, sînt tot oaspeții. 
Pînă la sfîrșitul meciului 
echipa oaspete îșț mai a- 
daugă în caseta tehnică 
încă patru bune ocazii de 
gol.

La juniori :3-—3. (Vasile 
BELDIE, Ioan TOMESCU)

ȘTIINȚA PETROȘANI
— CELIK ZENICA (IUGO
SLAVIA) 60—6 (36—0). Du
pă amara înfrîngere sufe
rită de Utilajul cu o zi 
înainte (9—55), publicul 
se aștepta ieri după-amiază, 
la o replică dîrză a iugo
slavilor în fața favoriților 
noștri. Dar n-a fost așa. In 
vervă deosebită, Știința a 
intrat ieri, pe teren cu hotă- 
rîrea să răzbune pe colegii 
din „B“ și a atacat necruță
tor cele 80 min. ale jocului, 
spulberjnd pur și simplu 
echipa din țara vecină. 
Dezlănțuiți, rugbiștii de la 
Știința au început seria 
eseurilor prin Năstase (min, 
5), după un mol clasic con
tinuat pe partea închisă și 
cu transformarea lui V. 
Dobre : 6—0. Apoi, meciul 
s-a desfășurat astfel : min. 
10 — efort Drumea, șarjă 
a înaintării, Sandu con
cretizează eseul și V. Do
bre : 12—0 ; min. 14 — gră
madă deschisă, Palamariu 
se desprinde, Bonea se in
terpune în traiectorie, Be- 
zărău străpunge spectacu
los printre Baresic și Bos- 
kovic : 16—0 ; min. 20 —
l.p. din „22“ advers, se 
practică schema „buldoze
rul", Sandu Aurel înscrie: 
20—0 ; min. 28 — o desfă
șurare rapidă în cîmp por
nită de la Mureșan și con
tinuată pe ruta Bonca — 
Bezărău și Mcdragoniu ri
dică scorul: 24—0 ; min. 
31 — Palamariu pleacă de 
la mijloc singur și nici 
un placaj nu-1 poate opri: 
28—0 și Catană transformă: 
30—0 ; min. 38 — 'fază de 
pase țesute des, cu Năstase
— Petre Dobre și Chiriac
care e irezistibil : 34—0,
iar D. Viorel transformă : 

36—0, scor cu care se în
cheie prima repriză.

In repriza secundă am
bele echipe rulează noi 
jucători, conform unei în
țelegeri prealabile: Bonea 
— Drăghici, Năstase — La
ric, V. Dobre — Iliev, Pa
vel — Loczico și în finalul 
meciului Petre Dobre —• 
Frăsineanu. De la oaspeți 
au fost schimbați Delkic — 
Fetic și Puric cu Kapita
nov ic, antrenorul-jucător 
și cel mai bun de la oas
peți. Totuși, echipa noas
tră nu a slăbit „motoare
le" și a continuat să în
scrie, realizînd un real fes
tival și primind din tribu
nă de la aproape 1000 spec
tatori, aplauze nesfîrșite. 
S-a înscris astfel : min.
49 — o grămadă deschisă 
și Drumea algargă ase
meni unei „aripe" de trei- 
sferturi pînă-n terenul de 
țintă : 40—0 ; min, 44 —
o acțiune pornită de pe 
linia noastră de 22 m C 
dusă prin pase succesive 
pînă-n eseul înscris de 
Catană 44—0 ; mm 58 —
Catană pasează ideal lui 
Mureșan și acesta se înfi
ge ca o lance printre Maî- 
ten și Leșie : 48—0, V. Do
bre transformă : 50—0; min. 
62 — acțiune personală 
Mureșan și transformă Dră
ghici : 56—0. La acest scor- 
fluviu oaspeții au o sclipi
re de orgoliu și înscriu 
prin Kapitanovic în min. 
70, iar Imamovic transfor
mă : 56—6. Scorul final e 
fixat. în min. 77 de Pala- 
mariu : 60—6, într-un meci 
care a îneîntat publicul și 
a constituit o frumoasă pro
pagandă pentru rugbiul 
practicat în Valea Jiului 
și în România.

loan Dan BĂLAN

Raid fulger prin unitățile de alimentație publică

ÎN CĂUTAREA TIMPULUI PIERDUT...
Ieri, Ia orele prinzului, o brigadă de reporteri 

ai ziarului nostru, sprijinită de lt. Dan Gheorgheoni, 
It. Mihai Livădaru și plut. maj. Ion Idita, de la 
Miliția municipiului Petroșani, a întreprins un raid- 
anchetă prin unitățile de alimentație publică. Cine 
sînt și cu ce se ocupă clicnții de la această oră, ai 
localurilor, care se află în căutarea timpului pier
dut, în rîndurile ce urmează :

„SERALISTA“ LA I.M.P.,
„ZILIERA" LA „JIUL"

Tînăra Monica Firu este 
studentă, în anul I mine 
ingineri — seral la Institu
tul de Mine din Petroșani, 
după cum ne spune în 
grupa 1430. Deci, firesc, 
are ore după-amiază. Dar, 
la fdl de firesc, era să fie 
la ora 11,30—12,00, undeva 
!a muncă, nu în barul res
taurantului „Jiul". Pe un 
ton (la fel de firesc), ne 
explică, cît se poate de 
candid, că s-ar putea să 
se încadreze la I.A.C.M.M., 
însă actele, formularele... 
Pînă una-alta, „seralista" 
de la I.M.P. și (după cum 
aflăm de la lucrătorii co
merciali de la local) „zilie- 
ra“ de la Jiul își umple 
timpul în bar. Cu cine 7 
Petru Luță ar trebui să fie 
student în anul II la I.M.P., 
grupa 1306 dar, fiind exma
triculat, așteaptă aproba
rea unei cereri de reînma- 
triculare. Celălalt „come
sean" al Monicăi, Viorel 
Runcan este student în a- 
nul III, grupa 1304, sau 
1305, nici el nu știe exact 
care,.. Și, uite-așa, în timp 
ce miile de colegi ai lor 

trudesc în amfiteatre sau 
la muncă, pentru ca seara 
să meargă la școală, cei 
trei nesiguri (ea de înca
drare, Luță de reînmatricu- 
lare și Runcan de... reparti
zare în grupă) stau la bar 
și... cugetă. Adînc !

TREI ȘI TOȚI TREI...

...adică Ioan Dumitres
cu, Gheorghe Bîrzan și Co
vaci Francisc, binecunos- 
cuți de organele de miliție, 
au fost condamnați la exe
cutarea pedepsei la locul 
de muncă, la I.A.C.M.M. 
Numai că ieri, la ora 12,30 
(în pauza de masă, chipu
rile) își ispășeau greșelile 
pe terasa restaurantului 
„Parîngul". Lucrează pe 
șantierul noii preparații 
din Livezeni, Dar, după 
cum se știe, această pe
deapsă are un rol educativ, 
maistrul, colegii de muncă 
avînd obligația să-i supra
vegheze, să le îndrume pa
șii, să-i îndrepte pe drumul 
muncii cinstei și omeniei.

-Dacă în pauza de masă, 
cei trei îi dau cu bere, e 
clar cît de educativă le 
este pedeapsa și dovedește 
faptul că nimeni nu-i su
praveghează. Știe oare 

maistrul lor că, dacă după 
pauza de masă, se întîmplă 
cu aceștia un accident 
(chiar dacă nu datorat... be
rilor) el, adică maistrul, este 
direct răspunzător 7

AH, LEGITIMAȚIILE 
DESERVICIU!

Ora 12,35. Unitatea de 
alimentație publică „Cen
tral". La una din mese, 
trei tineri. Ofițerii de mi
liție care ne însoțesc îi le
gitimează. Ulric Florin, 
n-are legitimație de servi
ciu asupra sa. Zice că lu
crează la I.P.C.V.J. ca e- 
lectrician și că e schimbul 
III. Legitimația prezenta
tă de colegul său de masă 
Ionică Adrian-Puiu era 
vizată ultima oară în se
mestrul I 1984 de către 
I.G.C.L. Petroșani. „Am 
fost transferat la secția de 
industrie mică a aceleiași 
întreprinderi", motivează 
el. Oare acest lucru îl scu
tește să se mai prezinte cu 
legitimația de serviciu la 
biroul personal pentru vi
zele de rigoare 7

Alți doi tineri, studenți 
în anul IV de astă dată, 
Cristian Apostol și colegul 
său Viorel Cozma (n-avea 
asupra lui carnetul de stu
dent), ne spun că azi au 
cursuri doar după-amiază 
(24 septembrie — n.r.).

ORĂ DE LIMBI
STRĂINE ?

Trecem în restaurant. 
Mariana Sanda Buluță, în
cadrată la I.G.C.L. 

Petroșani, învă
ța probabil limbi străine. 
Numai așa se poate expli
ca faptul că o găsim în 
compania unui cetățean 
străin. O fi avînd oare, ca 
primitor-distribuitor la ma
gazia întreprinderii, și alte 
Sarcini de serviciu care-î 
abat drumul pe la restau
rantul „Jiul" 7

ȘI DE DATA ASTA 
MINCIUNA ARE

PICIOARE SCURTE

Barul de zi „Parîngul" 
din cartierul Aeroport. Un 
alt cetățean fără legitima
ție de serviciu. După bu

„Inventivitate..." de Radu IAȚCU

letin, îl cheamă Aurică 
Mitroi și locuiește pe stra
da Aviatorilor nr. 32. Sînt 
lăcătuș la IPSRUEEM, a- 
firmă el. Și ce schimb sîn- 
teți 7 îl întreabă ofițerul 
de miliție. Doi, răspunde, 
pentru ca apoi să-și amin
tească subit că „azi sînt li
ber". Surpriza vine însă 
din altă parte. Ceacusta 
Margâreta ne spune că lu
crează la Preparația Pe- 
trila, dar acum e în con
cediu medical. Minciuna 
însă are picioare scurte. Un 
telefon dat la Petrila ne 
lămurește: contractul ei de 
muncă a fost desfăcut a- 
cum două luni, pentru ab
sențe nemotivate. Probabil 

că pentru ea tot concediu 
se cheamă și asta.

Pe strada Unirii oprim 
un tînăr. N-are nici un act 
de identitate asupra sa. 
Zice că se numește Eugen 

• Gaboș și a venit de curînd 
din armată. Cînd 7 „Păi 
(urmează o pauză de vreo 
două minute — de parcă 
și-ar fi satisfăcut stagiul 
militar acum 50—60 de

ani (!!) : de treizeci de zi
le". Ai căutat să te înca
drezi undeva 7 “Aștept con
firmare de la C.M.V.J.".

Raid realizat de
Gheorghe OLTEANU și 

Mircea BUJORESCU
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Acțiuni în favoarea păcii Plenara C.C. al P.C. Chinez Carnet cultural
STOCKHOLM 24 (Ager

pres-. Militmții pentru pa
ce din Suedia au cerut gu
vernului să interzică in
trarea in apele teritoriale 
ale l.r i a crucișătorului a- 
merivan „lowa", avînd la 
bord rachete nucleare „To
mahawk". Această navă 

. militară americană — una 
l dintre r ele mai mari ale 
marinei S.U.A. — urmează 

’ Să ia parte la manevrele

IN CADRUL TRATATI- 
’VELOK sovieto-americane 
l de la Geneva cu privire 
1 la armele nuclearo și cos
mice, marți a avut loc reu
niunea grupului de lucru 

-tpentru problemele arma- 
' mentului cosmic,- informea

ză agenția TASS
AMPLE DEMONSTRA

ȚII ale studențiloi din Seul 
s-au desfășurat marți, ele 
continuînd șirul acțiuni
lor de protest ale tineretu
lui studios din Coreea de 
Sud care au avut loc pe 
tot parcursul săptămînii 
trecute, în sprijinul demo
cratizării vieții politice, 
creării de condiții mai bu
ne de învățătură.

SENATORUL Edward 
Kennedy împreună cu alți 
48 membri ai camerei su
perioare a Congresului a- 
merican s-au pronunțat în 
favoarea reluării negocie
rilor dintre S.U.A., U.R.S.S. 
și Marea Britanic privind 
încheierea unui tratat de 
interzicere a experiențelor 
CU arma atomică. Un a- 
cord verificabil cu privire

■ I» interzicerea experiențe
lor nucleare poate fi rea-

• Uzat — apreciază autorii 
acestei inițiative Printr-» 
•semnatarii scrisorii — re
latează agenția se nu
mără si foștii candidați la

■ președinția S.U.A., Gary 
! Hart si John Glenn.

DATORIA EXTERNA a 
Franței atingea la 30 iunie 
a.c. 532 miliarde franci (a- 
proximativ 57 miliarde do
lari), s-a anunțat oficial 
la Paris. La începutul anu
lui, totalul era de 428,5 
miliarde franci (54,3 mi
liarde dolari). 

militare ale NATO din 
Marea Baltică, trecînd prin 
apele teritoriale ale Suediei. 
Guvernul este chemat să 
interzică intrarea în apele 
teritoriale ale țării a tutu
ror navelor americane a- 
vînd arme nucleare la bord.

☆
WASHINGTON 24 (A- 

gerpres). Intr-o conferință 
ținută în fața Asociației 
americane de politică ex
ternă, ministrul relațiilor 
externe al Franței, Roland 
Dumas, a cerut Statelor U- 
nite să nu destabilizeze 
actualul echilibru militar 
prin trecerea la realizarea 
proiectului numit „Inițiati
va de apărare strategică" 
(SDI), cunoscut sub denu
mirea de „războiul stele
lor", El a adăugat că schim
bările impuse in mod uni
lateral, evitîndu-se nego
cierile, duc la o escaladare 
inevitabilă a măsurilor și 
contramăsurilor — relatea
ză'agenția Associated Press. 
Ministrul francez a subli
niat „importanța crucială" 
a tratatului sovieto-ame- 
rican din 1972, care impu
ne restricții în privința sis
temelor de rachete antiba- 
listice.

IN memoriam

Autoritățile franceze au 
hotărît să bată două noi 
monede comemorative ce 
vor fi consacrate renumiți- 
lor scriitori ai secolului 
al XIX-lea Victor Hugo .și 
Emile Zola. Astfel, efigia 
lui Zola va figura pe 50 000 
de monede de aur, în va
loare de 100 franci, iar a 
lui .Hugo pe 80 000 monede 
din argint, de zece franci.

MUZEU — MARCONI

La Glace Bay, în provin
cia canadiană Noua- 
Scoție, va fi creat 
un muzeu consacrat lui 
Guglielmo Marconi, fizicia
nul și inventatorul italian 
care a obținut, în 1896, pri
mul brevet pentru teleco
municații fără fir pe baza 
utilizării undelor electro
magnetice, laureat al pre
miului Nobel. Localitatea 
a fost aleasă anume, dat 
fiind faptul că de aici, la 
15 decembrie 1902, Mar-

BEIJING 24 (Agerpres). 
La Beijing a avut loc 
marți, cea de-a V-a plenară 
a celui dc-al Xll-Iea Comi
tet Central al P.C. Chinez, 
informează’ agenția China 
Nouă. Plenara a ales orga
nele superioare de condu
cere ale partidului.

Secretar general al C.C. 
al P.C. Chinez este tovară
șul 1-Iu Yaobang. In noua

După cutremurul din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 24 

(Agerpres). Prin acțiunile 
susținute ale autorităților 
mexicane, în cooperare cu 
grupurile de cetățeni anga
jate în eliminarea conse
cințelor cutremurelor ca
tastrofale produse săptămî- 
na trecută, viața social-e- 
conomică începe să reintre 
progresiv în normal la 
Ciuda 1 de Mexico. O serie 
de rețele de comunicații și 
telecomunicații au fost res
tabilite, ca și unele servi
cii ale transportului ur
ban. Sînt în curs de nor
malizare furnizarea de e- 
nergie electrică și apă și 
asigurarea serviciilor de 
salubritate. O oarecare re

FAPTUL DIVERS

coni a reușit să transmită 
în Europa primul mesaj 
radiotelegrafiat peste Ocea- 
duI Atlantic.

CONCERT

Peste 50 dd stele ale mu
zicii ușoare — cîntărețj de 
rock, blues și country — 
precum și artiști de teatru 
din S.U.A. au participat, în 
localitatea Champaign (sta
tul Illinois), la un concert 
dat în folosul fermierilor 
ruinați ca urmare a crizei 
economice ce afectează a- 
gricultura americană, rela
tează agenția ADN.

...DE DRUMUL MARE

Un grup de 15 indivizi 
înarmați au acostat la țăr
mul orașului Lahad Datu 

sa componență, Biroul Po
litic la C.C. numără 22 
de membri. Comitetul per
manent al Biroului Politic 
este format din tovarășii 
Hu Yaobang, Deng Xiao
ping, Zhao Ziyang, Li 
Xiannian și Chen Yun. Se
cretariatul C.C. al P.C. 
Chinez este alcătuit din 11 
membri.

luare a activității a fost 
semnalată și în rețeaua 
comercială.

In rețeaua de învățămînt 
nu a fost reluată activita
tea. Se depun eforturi pen
tru verificarea tuturor clă
dirilor destinate școlilor și 
amenajarea adecvată a in
cintelor lor.

Potrivit estimărilor ofi
ciale, cutremurele devas
tatoare de joi și vineri au 
făcut peste 3000 de morți 
și peste 20 000 de răniți, 
lăsînd aproximativ 300 000 
de persoane fără adăpost. 
Totodată, se evaluează la 
4 180 numărul locuitorilor 
capitalei mexicane dați 
dispăruți.

din statul malayezian Sa
bah, unde au atacat banca 
centrală, furînd 60 000 de 
ringgit (24 000 dolari) și 
făcînd totodată o descinde
re în biroul companiei ae
riene „Malaysian Airline 
System", transmite agenția 
Reuter. Hoții au deschis 
focul ucigînd 11 persoane 
și rănind multe altele.

PRODUCȚIA DE BERE

Producția mondială de 
bere a cunoscut în 1984 
o diminuare cu 0,2 la sută 
față de 1983, ajungînd la 
un total de 969,7 milioane 
hectolitri, se relevă într-un 
studiu al firmei japoneze 
„Kirim", dat publicității 
la Tokio. Este pentru pri
ma oară în ultimele dece
nii cînd producția de bere 
cunoaște un regres. Cel mai 
mare producător de bere 
continuă să fie S.U.A. cu 
226,5 milioane hectolitri, 
adică 23,3 la sută din tota
lul mondial.

IN EDITURA SOVIETI
CA „Mir" a apărut cartea 
„In noaptea de după", sub 
îngrijirea acad. Evgheni 
Velihov, vicepreședinte al 
Academiei de științe a 
U.R.S.S., care are ca su
biect ororile unui război 
nuclear șj al cărei titlu a 
fost sugerat de filmul ame
rican „A doua zi’după", 
care zugrăvește, de aseme
nea, aceste orori.

Pe baza unor date știin
țifice, fapte și documente, 
cartea demonstrează că 
urmările unui război nu
clear sînt inimaginabile. De 
aceea, conștiința pericolu
lui pe care îl prezintă un 
hsemenea război este, în 
viziunea autorilor, un fac
tor care poate contribui la 
preîntîmpinarea lui.

*
LA VENEȚIA s-a 

chis cel de-al 42-lea 
val internațional de 
că contemporană, 
din anul acesta prezentînd 
lucrări de compozitori din 
anii ’50 la cei mai tineri, 
afirmați în ultimii ani.

In programul manifes
tării figurează 42 de con
certe la care se vor pre
zenta 36 de lucrări de au
tori contemporani în pre
mieră absolută.

des- 
Festi- 
muzi- 
editia
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j PETROȘANI — 7 No- 
î iembrie: Rocky II ; Uni- 
i rea: Spionaj în deșert ; 
; Parîngul : Acasă.
: PETRILA : Loto-prono
i ’82.
i LONEA : Rîpa, I-II.
! ANINOASA : Aminti

rea unei mari iubiri.
VULCAN — Luceafărul: 

Fata care vinde flori.
LUPENI — Cultural ;

Domn pentru o zi.
URIC ANI : Gară pen

tru doi, I-II.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar

LA GALERIILE DE AR
TA DIN BEIJING s-a des- 
chis o expoziție cuprin- 
zînd 74 de tablouri din fai
moasa colecție de artă 
„Albertina", din Austria. 
Printre capodoperele pic
turii prezentate la această 
expoziție se numără lucrări 
semnate de Rafael, Pieter 
Bruegel și Paul Rubens.

☆
PROFESORUL MICHE

LE FEO de la Universita
tea din Florența a desco
perit în biblioteca orașului 
Gotha (R.D.G.) o scrisoare 
de răspuns în versuri a 
unui oarecare Francesco 
Florentinul, care nu este 
altul decît Petrarca. Seri, 
soarea, adresată unui lo
cuitor al Florenței, pe nu
mele Rinaldo da Villafran- 
ca, conține 142 de strofe 
în latină, din care două 
versuri din „discursul" po- 
etiilui cu prilejul ceremo
niei din 1341 cînd a primit 
cununa de lauri în Capito- 
liu. După cercetări înde
lungate, profesorul italian 
a ajuns la concluzia că în
treaga poezie aparține ma
relui poet latin. Ea a fost 
creată pe cînd poetul se 
afla la curtea papei de la 
Avignon și este plină de 
accente nostalgice pentru 
Italia natală.

țin întreprinderii Cine- i 
matogrăfice Județene Hu- j 
nedoara.

TV.
3

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco- î 

nomie.
20,35 Agenda Festivalu- i 

lui Internațional „G. ș 
Enescu" (color).

20,45 Tribuna TV.
21,05 Film serial : Limita 1 

posibilului (color). 
Ultimul episod.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- i 

inului. -> ;
_____ _____ __________ i

memenlo

Sentimentele antinucleare iau amploare în Pacific
„Dacă sînt atît de nepe- 

riculoase, depozitați-le la 
Washington, înmagazi- 
nați-le la Tokio și experi- 
mentați-le la Paris !“. A- 
cest afiș prins de un coco- 
tier la Rarotonga, capitala 
Insulelor Cook. rezumă 
sentimentele antinucleare 
care străbat Pacificul. Cele 
5 milioane de locuitori din 
Pacific, care ocupă insulele 
și atolii răspîndiți pe o su
prafață de 25,8 milioane ki
lometri pătrați de ocean, 
sînt tot mai uniți în opo
ziția lor față de utilizarea 
regiunii drept poligon de 
încercare pentru armele 
nucleare și ca un posibil 
loc de depozitare a deșeu
rilor radioactive.

La începutul lunii au
gust, Forumul Pacificului 
de sud, grupînd 13 state, a 
adoptat, la Rarotonga, un 
tratat declarând regiunea 
drept zonă lipsită de arme 
nucleare, fărilc membre 
și-au exprimat dorința ca 
S.U.A. f ranța, Marea Bri
tanic. U.R.S.S. și China 
să semneze protocoale la 
tratat și să fie de acord a 

nu folosi sau experimenta 
arme și a nu depozita de
șeuri radioactive în zonă.

Mișcarea antinucleară își 
are începutul odată cu ini
țierea de către S.U.A. a 
experiențelor în Insulele 
Marshall. în 1946. Ea s-a 
consolidat cînd Franța a 

DIN PRESA

(ASSOCIATED

STRĂINĂ

PRESS)

început și ea testele .pe a- 
tolul Mururoa din arhipe
lagul Tuamotu, în 1966. 
De atunej, apariția a șapte 
noi state insulare indepen
dente a conferit mișcării o 
voce politică mai puternică. 
In Australia și Noua Ze- 
elandă, mișcarea antinu
cleară reprezintă o forță 
oohtică semnificativă in 
cedrul piticelor laouriste, 
de guvernămînt.

Ca un indiciu al acestei 
presiuni, reprezentantul Ja
poniei la întîlnirea de la 
Rarotonga a reafirmat câ 

țara sa a renunțat la pla
nurile de a depozita 2 mi
lioane de butoaie de de
șeuri radioactive în Pacific 
între arhipelagul nipon și 
Saipan. S.U.A., de aseme
nea, acționează cu pruden
ță în legătură cu propune
rile de a depozita 10 000 

de tone de deșeuri nuclea
re în Insula Palmyra, la 
1 609 kilometri sud de Ho
nolulu. Dar Franța, care 
a efectuai peste 100 de 
teste pc atolul Mururoa, 
nu manifestă- nici un semn 
in direcția încetării pro- 
gramulu- le experiențe, >n 
pofida protestelor țărilor 
din Pacific a temerilor, 
ca baza atolului de coral 
s-ar fractură ducînd la dis
persarea materialului radio
activ în ocean. Franța a 
încetat în 1975 testele e- 
fectuate aici în atmosferă, 

Atolul 
forțele

Pacific

după ce Auștralia și Noua 
Zeelandă au obținut o dis
poziție restrictivă din par
tea Curții Internaționale de 
Justiție.

Mururoa este focarul sen
timentelor antinucleare din 
Pacificul de sud. 
este patrulat de 
navale franceze.

Insularii din 
sînt foarte conștiențj de 
pericolele pc care le com
portă experiențele nuclea
re. După anul 1946, peste 
210 teste au fost efectuate 
de S.U.A. și Franța în zo
nă. Iar efectele lor sînt 
încă resimțite. Un studiu 
asupra sănăt’ții populației 
din Pacific prezentat reu
niunii de la Rarotonga a- 
firmă că radiația nucleară 
reprezintă un risc grav. 
Autorul, Randy Thatnan de 
la Universitatea Pacificu
lui de sud, din Insula Fiji, 
arăta că tot mai multe ca
zuri de vătămări ale țesu
turilor, cancer și malfor
mații la naștere sînt lega
te de experiențele nucleare.

(Agerpres)

Autobaza uzină de transport 
local Petroșani

ÎNCADREAZĂ

— doi revizori tehnici

Relații suplimentare la sediul unității, 
sir. Iscroni nr. 3, telefon 43622 și 43328.
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Mica publicitate
CU ocazia szilei de naș

tere și apropiatei ieșiri la 
pensie, Leoiiica Hamz și 
O.vidiu Părăianu ii urează 
viață lungă, sănătate și 
„La mulți ani" tatălui lor 
Ilamz Victor. (2008)

PIERDUT certificat zece 
clase, eliberat dd Grupul 
Școlar Minier Petroșani, 
în anul 1980, pe humele 
Leancă Marinică. 11 declar 
nul. (2007)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pârvu

Constantin, eliberată de 
l.M. Dîlja. O declar nulă. 
(2006)

PIERDUT contract de 
închiriere p< numele, Cioica 
Petru, eliberat de E.G.C.L. 
Aninoasa. II declar nul. 
(2005)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Dosan Ion, eliberată 
de Institutul de Mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(2004)
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