
ș

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

tlrposANX

ANUL VIIIL. NR. 10 481

Secvențe din cronica întrecerii socialiste

zi, PETROȘANI '86
(Continuare în pag. a 2-a)

TĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE !

cinîle planificate la pe juna mai.
A-
ȘI

și creației sale". Și în cest an, la început de nie, ne vom reîntîlni interprgții
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■ Propaganda vizuală mereu în actua
litate: Forme dinamice de exprimare*

■ Rubrica „Vă informăm**.
'... . (Pag. a 2-a)

■ Lupeniul la ora înnoirilor.
■ Ancheta noastră : Verdictul dur al

dreptei legi, ',
■ Sfatul medicului : Ce trebuie să știm

despre rujeolă (pojarul)-
■ Rubrica „Atitudini
■ SPORT.

Zi rodnică pentru minerii 
Văii Jiului

■'.... Luni, 26 mai, a fost pentru minerii Văii 
Jiului una dintre cele mai rodnice zile ale a- 
cestei luni, Șapte întreprinderi miniere și-au 
realizat și depășit prevederile de plan stabilite 
pentru ziua respectivă.

• Cel mai mare plus al 
zilei și de la începutul lu
nii îl obțin MINERII DE 
LA PAROȘENI : 409 tone extrase suplimentar în 26, mai și 5777 tone; în plus, de la începutul lunii.

• Continuă să^se menți
nă pe un loc fruntaș CO
LECTIVUL CARIEREI 

. CIMPU LUI NE.AG : plus323 tone (în 26 mai) și 4241 tone extrase peste șarr

• LONEA, DILJA, 
NtNOASA, LUPENI 
HÂRB ATENT sînt celelal
te cinci unități miniere ca
re au depășit sarcinile 
planificate pentru ziua a- 
mintltă.Combinatul minier Valea Jiului a extras cea mai mare, producție din această lună. (D.G.)

Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive

Lauda omului muncii și creației sale“
ia română

Montaje 
în devansColectivul de muncă brigăzii nr. 6 Urieani Antreprizei de montaje și instalații industriale Cluj- Napocă raportează: pentru perioada care a trecut din acest an o însemnată depășire a sarcinilor de plan. Din valoarea .totală de 55 , milioane lei a lucrărilor de .montaje pe care le execută în acest an colectivul brigăzii pe fluxul viitoarei preparați! din Urieani, au fost montate pînă ieri u- " Vil- lei, pre- spă- pes-

Cunoscutul ansamblu artistic al U.G.S.R. „Rapsodia română" se numără printre cei mai statornici prieteni ai minerilor Jiului. An de mai frumoase sărbătoare ale minerești, bucureșteni — ai unui bogat românesc, folclorul cu inima deschisă, tînd cîntecul și voia nă drept printjs și înaltă cinstire „omului muncii.

Văiian, la cele momente de vredniciei interpreții păstrători tezaur — vinpur- bu-

a- iu- cu 1 . , .. ” ansamblului.Vor avea loc spectacole în toate așezămintele de cultură din Valea Jiului, a- devăi atc parăzi ale. rCînte- cului și dansului popular.Manifestările intitulate „Pe sub cetini, la izvoare" vor reuni pe scenă pe E-
II. DOBROGEANU

spectator, ci și ca președinte al juriului în concursul filmului de amatori.tilaje Și instalații în loare de 34 milioane In principalul corp al parației, cel al lătoriei și flotației,te 80 la sută din utilaje și instalații sînt montate.
Revenim la ancheta noastră de la început de an

■v Azi, întreprinderea minieră Urieani 
Directorul întreprinderii, ing. ALEXANDRU BLAJ, afirmă 

posibilități 
a minusului

De la 1 iulie, vor exista 
de recuperare H

Andrei Blaier s-a impus ca unul dintre regizorii contemporani carereușesc să depășească o- rice . canon, orice barieră, dînd cotidianului calitatea de senzaționali Documentarele ca și filmele artistice realizate de Andrei Blaier au o coordonată specifică, fiecare imagine își are încărcătura semantică proprie. Intr-un fel se poate vorbi de o simbioză a regiei cu operato- ; ria. : ■.L am întîlnit, zilele trecute pe Andrei Blaier, lei Lupeni unde a ținut ■ să fie prezent la jubileul „A- mafilm", nu numai ca

— In Valea Jiului— Lin păcate, vin tru prima dată.
— Ce v-a plăcut ?— Oamenii. M am

9

simțit formidabil. Oamenii sînt extraordinari,, irii-au „căzut la inimă", cum se
Dacă în intervalul februarie — aprilie, I.M.' Urieani a realizat producții suplimentare considerabile — cifrate în lunile a doua și a treia ale anului curent la 4819 și, respectiv, 4420 tone de cărbune, pe luna în curs mina a rămas sub sarcinile planificate cu peste 5200 tone, de cărbune.w ■

Pentru a afla care sînt cauzele acestui recul ne-am adresat directorului întreprinderii, irtg. Alexandru Blaj, care, în cadrul anchetei noastre la început de an, declarase Că : 
cios eșalonat, în 
tehnic și uman, 
mint" și „Avem 
pînă la sfirșitul

„Planul a fost judi- 
funcție de potențialul 

de condițiile de zăcă- 
o perspectivă clară 
trimestrului III".

spune. Promit să revin. In octombrie voi prezen-. ta în premieră absolută aici, ultimul meu film „Bătălia din Umbră". Este vorba de unul dintre . e- pisoadele luptei de rezistență din primul, război mondial, episoade care s-au petrecut pe meleaguri jiene. Eroul lor, sublocotenentul . Victor Popescu.
— • Anterior venirii 

laponi ați cunoscut 
ța minei ifor?

la
Via

Interviu consemnat
H. £LEX A NDREStu

de

Continuare în pag. a 2-a)

I

țiilor, ancorarea acestora, lucrări ce necesită multă manoperă. In sectorul IIB ne-am confruntat,:: în ultima perioadă, cu dese defecțiuni electromecanice, care ne-au obligat la unele măsuri de schimbare a lanțului și subansam- blelor transportorului TR4 din fluxul complexului SM A.
— Să înțelegem că doar 

condițiile dificile ’ de zăcă- 
mînt, create de friabilita- 
tea stratului, și unele de
fecțiuni electromecanice 
au concurat Ia nerealizarea 
planului ?-- Trebuie să recunoaștem că acestora li s-a a'- dăugat și numărul măre ăl • • absențelor : nemotivate în-periș la panoul 9, echipat registrăte pînă la jumăta- cu complex de mare înălțime, datorate apropierii de limita, de exploatare. Acest lucru a impus crăfi suplimentare de mare în leimi în. fata

— Deci, tovarășe direc
tor, ce a împiedicat rea
lizarea sarcinilor de plan 
in această lună?— Principala cauză constă în viiturile de apă din lucrările . vechi din amontele panoului 10, e- chipat cu complex de susținere si tăiere mecanizată SMÂ PH2,. unde lucrează brigada condusă de Gheorghe Radeș. Viiturile de apă ne-au pricinuit greutăți considerabile în evacuarea producției din acest abataj, avînd în vedere și faptul că, în cursul lunii iunie, complexul va trece peste axul, de aeraj. O altă,cauză a• nerealizări-- lor o constituie frecventele ruperi de front și aed-

— Mă refer și la absențele nemoțivate, și la ■ cer- ' tificatele medicale. O problemă mare constă în u- șurința cu care unii medici acordă certificate medicale cuplate cu zilele de odihnă.
Interviu realizat de 
Gheorghe OLTEANU

Munca Ia calea ferată ' nu este' ușoară. Este un 1 adevăr știut. Un adevăr , de necontestat. In primul rîrid este . răspunde-1 rea deosebit dc mare. Mai ‘ i este apoi programul de lucru. Iar cînd ești mecanic de ■ locomotivă...i unde „trebuie să fii riu- i mai ochi și urechi", o- boseala celor 12 ore, u- neori mai mult, dacă ei Vorba de „țurnus", cere, ■ firesc, odihnă.1 Și, totuși, sînt : oa- ! meni de la calea feratăpentru- care timpul liber are valoare de pre-

ocupări majore, în folosul colectivității. Iar cînd unul dintre cei mai buni
COMUNISTUL 
vocația de a ti 

mereu in frunto

mocani i <’■' locomotivă din Valea .Jiului spune că „în timpul liber îmi place să fac un lucru u- til“, e musai să-1 asculți. Dar să-l prezentăm. A trecut din banca școlii

tea lunii mai. Așa, ca o constatare, numărul a- cestpra s-a dublat față de lunile anterioare.
Cauza ?

(Continuare ia pag. a 2 a)

direct la bordul locohio- tivei, mai /întâi la cel •al- locomotivei cu aburi, pe care a început drumul profesiei.Comunist . de uă decenii, unul din mecanicii de pe secția de cale ferată Lupeni — Petroșani, Nicolae Miclea și-a materializat încetul cu încetul, pasiunea pentru înnoiri tehnice, pentru inovații. Simulatorul pentru testarea cu- ncștințeloi’ practice ale personalului de locomotivă privind reglarea automată a puterii locomotivelor Diesel-electrice este ultima lucrare de importanță majoră dare o finalizează prezent, de la iive. toi ul

aburi, pepeste do-

pe ■ înîn laboratorul depoul de locomo-Ad.ică în „Labora- Miclea", cum îi
Al. TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)

1 In imaginea alătura
tă: mecanicul Nicolae 
Miclea, împreună cu 
instructorii Ion Vădan 
și Petru Pătroi, hicrînd 
la finalizarea instala-
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MIERCURI, 28 MAI 1986

EXPRIMAREDINAMICE DE (tjiiiiare d in pag. I)
Mi

OrașuT Vulcan devine, pe zi ce trece, un oraș modern, cu artere de circulație largi, cu o arhitectură în care planurile verticale și orizontale sugerează aspirațiile oamenilor spre înalt, spre lumină, îndrăzneala cu care au fost concepute generînd o stare de tinerețe veșnică.In acest context de dezvoltare urbanistică, propaganda vizuală de traseu capătă, alături de coordonatele ei specifice — informarea promptă, eficientă, multilaterală a oamenilor muncii din oraș, precum și a trecătorilor o- cazionali asupra împlinirilor din viața economi- eo-socială și spirituală a localității, stimularea activității colectivelor mUn-. citorești, înfrumusețarea o- rașului — o nouă și portantă dimensiune, presie a acestei stări tinerețe și avînț revoluționar de care vorbeam: dinamismul.Chiar de la intrarea în oraș, la „porțile" Vulcanu
lui, panourile purtînd vibrante urări pentru patrii? și partid.Alte elemente de propagandă vizuală exprimă voința oamenilor Vulca- ■nului de a trăi în pace,

de a făuri prin muncă, noi și noi bunuri materiale și spirituale.Pe artera de circulație principală a orașului se află înșiruite într-o adevărată salbă, mobilizatoare panouri ale fruntașilor in muncă din oraș, ce

e-UlE.cuUZl-
I.M. ■ Vulcan, „Cinste nergeticienilor", al Paroșeni — panoul ■ fruntașii anului 30 al nei, panoul fruntașilor de la S.S.H,, înscris sub nericul „Comuniștiimodel de muncă și viață", sau cel al greparației pe

ge—.
Propaganda vizuală, 

mereu în actualitate'

im-ex-de

vorbesc despre succesele celor mai vrednici fii ai Vulcanului de astăzi. Realizat impecabil, sub aspectul esteticului, panoul „Cu ei ne mîndrim" așează alături pe cei, destoinici muncitori întreprinderile In imediata apropiere află alte panouri, te în locuri unde florile și spațiile verzi devin o nună de lauri pentru nicia oamenilor.Panoul fruntașilor la I.M. Paroșeni, dominat de un instantaneu de la decernarea titlului de în- treprit|dene fruntașă în întrecerea socialistă dobîn- dit în. J!)85, informează despre munca celor , mai valoroase brigăzi, alături, panoul cu fruntașii de la

ll mai din orașului.se așezacu- hăr-de

care stă scris „Muncim în- vățînd, învățăm muncind", îndeplinesc pe deplin funcția propagandei vizu- . ale' de a mobiliza energiile creatoare ale oamenilor spre realizarea e- xemplară a sarcinilor ce le revin.Felul în care sînt realizate, . concordanța între formă și conținut dovedește că panourile fruntașilor, întreaga propagandă vizuală de traseu în sprijinul producției ca și aceea care exprimă idealurile noastre socialiste, dragostea de patrie, de partid, față de secretarul său general, a fost gîndită unitar, eficient,, dinamic.Fața orașului presupune însă și alte elemente care țin tot de propagan-

da vizuală de traseu, văzut locuri special amenajate pentru afișaj, frumos realizate. Lipsește însă un lucru, deloc neglijabil. , Am fi dorit și. sîn- te n sigu ; că nu numai noi să fim. informați obiectivelor pe care le putem vizita în oraș și împrejurimi. I’oate ar fi bine ca, prin panouri special realizate să cunoaștem nu numai sub aspect statistic aspecte ale dezvoltării actuale și de perspectivii a orașului. Ar fi interesant ca, toți cei ce in î ’.T an ă i» ită, fia prin or >paț mda ie traseu ce poate fi interesant de vizitat în întregul muni , u Se . e că nivelul organizațiilor masă, care răspund și turism, mai sînt lucruri de pus la pii.net sub aspectul , informării.Există un plan concret la nivelul orașului privind propaganda vizuală și îmbogățirea ei, Oricum, a- ceastă formă dinamică de informare, de comunicare cu masele este bine coii- dușă. pîrghiile , ei de acțiune fiind folosite corespunzător pentru realizarea . tuturor obiectivelor pe care viața orașului le impune.
H. ALEXANDRESCU

asupraîn

Ta

NOTA

însu- 
nor- 

mun-

Concurs de protecție a munciiPentru o mai bună șire- și respectare a nici or de protecție aeii, la Întreprinderea minieră Dîlja a fost lansat un concurs prin care se Urmărește antrenarea tutu
ror oamenilor muncii (mineri, lăcătuși, electricieni, artificieri) care iși desfă-

soară activitatea cit în producție, cursului o constituie de masă care va efectuarea unei temeinice a de protecție modului în sînt aplicatede lucru. (I.R.)

nemijlo- Bâza confuza prilejuiverificări cunoștințelor a muncii, a care acestea la fronturile
De la 1 iulie, vor exista

posibilitâțî certe de recuperare 
a minusului"

(Urmare din pag. I) Doresc să subliniez că tuala situație a minei fost analizată colectiv îndu-se conducă matului ciplină, pensabile nei noastre în rîndul unităților miniere fruntașe, din 'municipiu

ăe- a de organul de conducere,măsuri care la întărirea de ordine și , elemente indis-reînsefierii mi
lu-să

Improvizație periculoasă

lena Merișoreanu, Nicolae Nițesc a, Pușa Foenaru, Dumitru Constantin, E- lcna Ioncscu, Elena Pascu, Rqdica Manciu-Magd in, formația de orchestraPrezentarea va fi făcută rin, coregrafia —Apolzan .și Florea Vladi- mireșcu, conducerea mu

ale
dansuri și ansamblului.pe i ■( leloi de Petre Ma- Nicolae

zicală — Marin Ghiocel și regia artistică Petru liail.Intîlnirile artistice ansamblului „Rapsodialomână" cu minerii, cu iubitorii folclorului. din Valea Jiului vor avea loc după cum urmează: 5 iunie la Petrila și Vulcan, 6 iunie la Lonea și Petroșani. V iunie la Lupeni și Uricani și vor începe la orele 17 și 20.
„Oamenii din orașul 

minerilor m-au cucerit'C.

(Urmare din pag. I)‘—■ Numai din cărți. Una dintre ele,, apărută de foarte mult timp, se numește „Viermii pămîntului" este scrisă de de-al
In-

i‘ și un unchi meu, Carol Ardelea-
Proiecte ?Un film despreCare s-ar putea che- .Dedieație pentru mi-mi-

— Referitor la defecți
unile electromecanice de 
care aminteați : progra
mele, de revizii și repara
ții au existat doar 
hîrtie ?— Ne-am confruntat, tî’-actfevăr, cu o serie acte de indisciplină sensul neexecutării în talitate a reviziilor f gramate, fapt ce ne-a bligat la luarea unorsuri in cadrul sectorului 
II B și al celui de transport.

— Și ultima întrebare : 
pe cind reviriment 
mina Uricani ?- — Iunie va fi ogrea. Vom trece cu I Ui peste acel ax de : De la 1 iulie, însă, exista posibilități certe de recuperare a minusului prin pornirea a încă două abataje frontale în stratul 15, blocul 6, sectorul abataje echipate cu ținere individuală, a capacitate va fi de j 300 tone de cărbune Complexul va reintra normal, real izînd țiile cu care ne-a obișnuit.

Oricine hr vedea mașinile trase pentru alimentat la capătul blocului 63 de pe strada Republicii din Petroșani ar avea impresia că aici, la parterul, imobilului, funcționează o nouă stație „PECO". De mai multă vreme, întruna din încăperile a căror destinație ulterioară cu siguranță va fi alta, au fost depozitate butoaie cu motorină de Unde autovehicule de la A.C.M. se alimentează in fiecare dimineață. Dovezi sînt, dacă cei .în cauză contestă adevărul pot observa oricînd motorina scursă pe jos. E și firesc, de altfel, avînd în vedere condițiile rudimentare în care se face alimentarea mașinilor și, mai. aleS, neglijența celor care o fac.Dar nu despre risipă e vorba, deși poate fi luat în discuție și acest aspect, ci de pericolul pe care prezența butoaielor cu motorină îl reprezintă pentru locatarii blocului. Cu puțin timp în urmă cîțiva copii încercau cu insistență să aprindă motorina scur-

să pe jos. Este lesne de înțeles ce s-ar fi întînl- plat în caz de reușită. Dar cu toate acestea butoaiele cu motorină continUă să rămînă acolo, iar mașinile să fie alimentate de la acest „PECO“ improvizat.Invităm organele îndrept să ia măsurile de rigoare, redîncl siguranța și liniștea locatarilor.

■— Cum apreciați ma
nifestarea Ia care parti
cipați ?— Superbă. Remarc interesul pe care și l-au dat organizatorii, începîncl de la primarul orașului și președintele Consiliului d& educație politică și cultură socialistă, și. pînă la. aceia care au Îndeplinit sarcini, aparent minore. In ansamblu aceste zile ale filmului, artei fotografice, ex libris-ului, artelor plastice constituie Un moment de referință pentru mișcarea artistică de amatori, cu largi valențe educative. S-ău prezentat filme cu adeziune la public, a- trăgătoare, legate de realitate.

— Despre expoziții ?-— Un ansamblu de arătat oriunde în țară. . tr-o manieră fericităs-au adăugat „ex libris"- urile care au dovedit o adevărată gîndire artistică pentru carte și gravură. Am simțit o comuniune spirituală între film, fotografie, ex-libris, tiee. : Creatorii plastică- amatori au dit că se bucură de o îndrumare atentă, competentă. Fiecare creator și-a a- firmat personalitatea.
■— O impresie 

lă?

arte plas- de artă dove-
generaeferves- orașului,— Am simțit conta culturală a care nu cred să fie ocazională. Am simțit nevoia de comunicare a acestor . oameni, dorința lor de a evolua, de a se afirma, prin artă tot* așa cum se afirmă zi de zi, în viața conomi co- socială a ca un detașament toresc puternic, tenții de curtoazie, rămas eu cele măi simțăminte pentru nii din. .Lupeni. M-au cucerit.

e- țării munei- Fără in- am calde oame-

j-

(Urmare din p ag. I) In

ele la vc-

Lucrărilc 
tut fi văzute 
loc vineri la

tinerilor artiști plastici amatori Vasile Vasinc și Ioan Gal au pu
și în expoziția colectivă de artă plastică al cărei vernisaj a avut 
Lupeni, în cadrul săptămînii culturale „Flori de mai".

torului Diesel — aflate în sala de „școală a personalului" de la depou, contribuind decisiv o bună instruire șirificare a mecanicilor și ajutorilor acestora.Aflată în stadiu de finalizare a lucrărilor, ul-

ia

III, sus- căror peste pe zi. i în produc- viorica Bula, harnica 
muncitoare cu care se mîn- dreșlc colectivul d la în
treprinderea de tricotaje 
Petroșani,DF.ZBATERE. „Cunoașterea fenomenelor naturii in pas cu revoluția teh- nico-științifică contemporană", aceasta este

I
I
I
I

('OȘTEȘTI '86. Dumini- , 1 iunie, la „Intîlnirea tineretului cu istoria" vor fi prezenți numeroși oameni ai muncii de virstă utecistă si elevi din municipiul nostru. Cei ce doresc să fie prezenți la acest emoționant moment se vor adresa secretarilor comitetelor U.T.C. din întreprinderi si instituții. (Al. II.)

tema

place să spună instructorului Ion Vădan, pe care l-am găsit împreună eu Petru Pătroi, secretarul comitetului de partid, lucrîrid alături de mecanicul-inovator.Acest, titlu are -'deplină acoperire, dacă răsfoim atent fișa de acti- ' vitate a lUi Nicolae

dea. Pentru că tot el a mai realizat schema de comandă electrică a locomotivelor electrice, schema de comandă a motoarelor locomotivelor DA, precum și simulatorul de ungere cu combustibil și ungere amo-

tima inovație a lui Nicolae Miclea, ca și precedentele, este realizată din piese de Schimb recuperate și refolosibile. Im- binînd ingeniozitatea, a- limentată de pasiune, cu dorința de cunoaștere, Nicolae Miclea este în primele l-înduri ale bătăliei pentru nou. Este de fapt deviza unui comunist

dezbaterii organizate Comitetul orășenesc câni al U.T.C., mîine, căminul de nefamiliști din oraș. (Al.Ii.)SPEOLOGICA. Cercul speologic „Hidrocarst" din Vulcan, al cărui număr de membri s-a mărit în ultima perioadă, participă în aceste zile la două interesante acțiuni. Cîțiva membri au fost invitați la băi-

te Herculane, pentru lua parte la simpozionul de carstologie teoretică și aplicată, în vreme ce alții vor monta o poartă de protecție la peștera „Prim- bura Dianei", coperită cercului, legii săi, telor dinCARICATURA.Ionul caricaturii boi ni ce"(Iugoslavia) au început dolinei ările pentru acordarea premiilor din, această ediție. Intre autorii pre-

recent des- de președintele Iulius Bor și coin bazinul Scoro- Retezat. (I.V.)La „Sa- antirăz- din Krangnyevat

pentru și fra- Barbu, (I.V.)
zenți selecțiapremii se numără ții Ion și Mihai concetățenii noștri.MUNCA PATRIOTICA. In această lună peste 20 uteciști din organizația 13 A. de la I.M. Lupeni au participat la acțiuni de muncă patriotică. Cu prilejul acestor acțiuni au fost colectate din subteran incintă repuse nomic.

FOC 
fel ar

Ș> trei tone de cupru în circuitul eco- (G.B.)DE PAIE. Cum alt- putea fi caracteri-

zată activitatea constructorilor la bala picții din Petroșani ? După un început promițător (in prima lună de primăvară) lucrările au stagnat, dispărut și panourileprotecție, răminînd doar cîteva grizi în console și gropi — ceva mai multe și mai adinei decit cele cu care ne obișnuisem de cit.iva ani. (D.G.)TURNEU. In perioada 29—30 mai, Teatrul de stat „Valea Jiului" se va

afla în turneu la Tg. Jiu, unde va prezenta piesele „Dănilă Prepeleac", dramatizare de Constantin Paiu, după Ion Creangă și „Nevastă de ocazie" de Kostas Asimakopoulus. (M.B.)
Rubrică realizată de

Dorin GlIEJA
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boală.

dur al dreptei legiVerdictul
1 luptătorCearta

Dr. Viorica SCHMIEDER, 
medic principal — boli in- 

fecțioase și epidemiologies

de per- dospeș-

curățe- în co- irrtpor- preco-

cunoaște orașul Lupeni,
O imagine care atestă profundele transformări arhitectonice pe care 

noul său centru civic prinzînd contur.
Foto : Al. TATAR

LUPENIUL LA ORA ÎNNOIRILOR

Oraș cu vechi tradiții revoluționare, muncitorești, Lupeniul, a cărui caracteristică, pînă nu demult — acest „pînă nu demult" se numără în . câțiva ani —, erau locuințele cenușii, cuprinse în colonii, este în plină transformare, în. Continuă dezvoltare și înnoire. Azi, vechiul oraș a cărui viață pulsa pe . străzi înguste și întortocheate după cum batea inima minei, singura unitate industrială, a- lături de preparație, care asigura plinea. întregii suflări a urbei, s-a transformat în zilele noastre într-un vast ,șan- în- parter eu unități corner colo-îri

Ce trebuie să știm despre rujeolă (pojarul)Rujeolă, sau pojarul, este o boală infecțioasă cu o mare contagiozitate. Ne surprinde; în primăvara acestui an, prin apariția unui număr relativ măre de îmbolnăviri, comparativ cu ultimii 4 ani. Fiind produsă de un virus cu rezistență .mică în mediul exterior, rujeolă impune măsuri deosebite de ca- rantinare sau dezinfecțic. .Sînt. suficiente măsurile -obișnuite de igienă individuală și a locuinței, măsurile curente de nie și dezinfecție h-, ti vi tați. Foarte tantâ este izolarea ce a bolnavului sau suspectului Iad omiciliu (la nevoie la spital). Boala se transmite obișnuit pe aerogenă (prin tuse,

strănut, vorbit) și, mai rar, prin intermediul obiectelor proaspăt contamina- ’ te cu secreții de la bolnavi (oculare, nazale, fa- ringiene).
SFAT U L 

MEDICULUIPrimele semne ale bolii apar la 10—11 zile de la contactul infectant, dar copilul devine contagios cu 2—3 zile înainte de apariția semnelor de Deci, pentru limitarea numărului îmbolnăvirilpr este necesară izolarea în a 7-a zi de lă contactul cu uri bolnav de rujeolă (pentru copiii .care nu au făcut boala). Pojarul poa-

te fi ușor confundat cu alte boli infecțîbase sau neinfecțioase, care se manifestă .plin febră și erupție pe tegumente. De a- c’eea- este foarte necesară examinarea bolnavului de către medic. • Pînă la sosirea medicului.; la domiciliu, pariul ii se vor abține de la administrarea antibioticelor sau sulfamide- lor. Se va introduce numai medical,ia de combatere a simptomclpr șupăi ătoare (febră, tuse). In orice caz, nu trebuie intervenit decât în spirițul indicațiilor date de un medic, evitîn- clu-șe alte tratamente învechite.

—• M-ain trezit într-un șanț; eram ud, nămolit. Apoi am fost' adus la miliție.Vorbele . curg anevoie. Privirea alunecă pieziș. Obrazul tînăr e frământat de remușcări. riac va împlini 19 în Ziua de 12 iunie. Iși va „petrece" onomastica după gratii.— Duminică dimineața am stat acasă. Pe la ora 2 am plecat după țigări, la restaurantul „Parîngul". Sorin Ciocoiu mi-a făcut semn să vin la el la masă. Am băut patru sute de grame de votcă.

ană, fost forinanțâ.î te în aburii alcoolului. Florin Chiriac apelează la argumentul loviturilor de cap. Fuge apoi în apartamentul lui, de undo se întoarce înarmat cu un cuțit. II rănește pe Ion Ben- drea Ia un picior, ceilalți sar să-l potolească. Ridică clin nou cuțitul, primul întîlnit se întîmnlă

păcate, el împărțea ziua în două perioade, cu comportament moral diferit, ba chiar la antipozi. Una era la muncă și alta în pul
,cum va arăta orașul peni cînd toate lucrări de amploare fi finalizate. Greu imaginat pentru care nu a ajuns pînă noul cartier,- de fapt ui oraș Lupeni, pentru că
CW VI, . LC11VJ.V. «XCl tMLL. bl-j.teva cocioabe pășteau pile i și cîntau broaștele s-a înălțat un oraș modern, cu largi artere de circulație, betonate și asfaltate, pe care ie-ar invidia și o veche re.-

moderne. „Tudor . Vladi- mirescU", strada contrastelor, unde lingă blocurile turn se ascundeau base mărunte cu garduri păiăginite a fost „curățată" de urmele trecutului. Lumina . soarelui ...pătrunde nestingherită aici, unde alături de cî- printre blocuri conferin- du-le măreție.Ici și colo, mergînd spre noul centru dinspre Bărbăteni, mai zăresc ca o trice a unei răni în de vindecare, cîteva foste ședință de județ, dțighene cu Ușile și ferestrele bătute în cuie,

aceste vor de cel în no-
civic, se cica- curs

I

A

*

Florin Chi-ani

tier al prefacerilor noitoare. Vechea nie, de la intrarea oraș, a lăsat loc valorificării integrale a bogăției adîncurilor — cărbunele — iar -pentru ca suprafața să nu rârnînă sterilă de fructul rodi-' tor aii muncii omului a- fost amenajată cu sere

Și totul se construiește prin grija edililor o- semn că în curînd și ele rașului. pentru viitorulvor face loc noilor con- urbei lor, al celui maii econo-To-vor face loc noilor con-strucții impunătoare, la important centru mic al Văii Jiului, tul este construit de oamenii LupeniUlui, | tru viitorul lor luminos, al lor și al copiilor lor care sînt crescuți în cultul muncii, pe șantierul înnoitor al tradiționalului Lupeni.

ciale, moderne, cu me civilizate, de zentare și vînzare a f urilor.Greu de imaginat noianul schelelor, fundații lor care se cută, al panourilor fabricate răspîndite fronturile

for- pre- măr- pen- 1
îri al eXc- pre- r la de lucru Dorin GIIEȚA

FOTBAL, DIVIZIA C

: SPORT ’ SPORT •

- M-arn dus apoi la masa lui Ni-, colae Moraru. Alte două sute de votcă. După ora 20,30 n-am mai fost serviți. In drum spre Ciocoiu și Moraru cu ei cite o sticlă votcă.Ăcasă înseamnă blocul 56 din cartierul Aeroport, unde sînt cazați constructorii de: la ACM Ind Cluj- Napoca. In apartairientul 32. șeful ele echipă al partenerilor de băutură împreună cu Ion Beridrea, un uriaș cu o forță hercule-

casa, aveau de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT iUvertură la derbyul decisivva decide pro- esalonul secund.- ȘTIINȚA: Boghean Balasz (Cio- rîia), Frățilă; Izsak, Văduva II - Chițac, C. Ene, Bolos, Negruț (Milenoviei),. — Barbu, Constantin.
' MINERUL - ȘTIINȚA VULCAN — VICTORIA CALAN 3—1 (2—0). Din min. 2, fundașul Balasz a „avertizat" oaspeții a- suj ra intențiilor combinatei, violentul său șut a fost parat însă de portarul Oprea. Șase minute mai tirziu, scăpat singur, Chițac s-a complicat, fiind deposedat în ultima instanță de Todoroiu, mai. apoi Negruț (12) a pus in valoare forma deosebită a Iui Oprea. Scorul avea să fie deschis abia în min. 25, cu o fină execuție, de Constantin, care a lobat balonul peste ultima linie și portarul advers. Replica Victoriei< (34) s-a materializat prin lovitura liberă executată de Rizescu, „scoasă" de pe linia porții de Frățilă, care 1-ă „suplinit" bine pe Boghean. ■Peste două minute, Barbu a reluat în plasă' centrarea lui' Văduva II și astfel în loc de 1—1 s-a ajuns la 2—0. La reluare, combinata și-a materializat a- vantajul pirin același percutant vîrf Constantin, el l-a învins pe Oprea, prinți-un șut de la 14 in. Go- Itil de onoare al oaspeților a fost opera lui Todo- roiu (71.) : 3—1. Invingă- toarea revine , astfel în plutonul fruntaș al seriei a Vil l-a, mărind cota do interes a . proximului der- by al fotbalului din Vul-

can, care movata în__MINERUL
S. JUSTIN

Ene.
Breviar

FOTBAL, campionatul 
republican al juniorilor I: Unirea Alba lulia — Jiul Petroșani 2—1; campiona
tul județean, seria I; Minerul . UriCăni —. Minerul Bărbăteni 2—1, Minerul Aninoasa — Preparatorul Petrila 1—4, Parin- gul Lonea — Minerul Te- liuc 3—0, Utilajul Petroșani •— Strei ui Simeria- Vechc 3—0.

RUGBY, divizia B: Utilajul Petroșani — Car- pați Mîrsa 9—6.

In ediția de vară a competiției sportive „Da- ciada“, se află în plină desfășurare etapele, pe localități și municipală, la categoria 13—14 ani pionieri, handbal și fotbal. In întrecerile pe orașe s-au evidențiat școlile generale nr. 4 și 7 Petroșani, nr. 5 Vulcan și Petrila, nri 1 Lupeni, Aninoasa și Urieaili (fotbal), nr. 5 Vuican, nr. 3 Lupeni, rir. .6 Petrila la handbal fete, nr. 6 Petroșani, nr. 1 Lupeni, nr. 5 Vulcan Petrila la băieți.Duminică, 25 mai, cadrul Complexului tiv Jiul Petroșani, desfășurat jocurilefotbal, în vgclerea desemnării campioanei municipale, care va participa la etapa județeană (31 mai și 1 illnie, la Deva) In urma jocurilor disputate sistem eliminatoriu, locul întîi

șl.. 6în spor- s-au de

tirnpul z liber. Tim- r 1 1 b e r ? Mai degrabă timpul petrecut în compania băuturii, cînd după cîteva „reprize" de alcool se... enerva. Nu mai lua în seamă pe cine are în față. Și atunci; lovind cu capul, cu pumnul sau cuțitul, abdica de ‘ fapt ele la condiția de om, Ia trrizire scuza comporta:' mentul de fiară dînd Vină' pe aburii năucitorului alcool.Un om l-a invitat masă, drept mulțumire ridicat cuțitul asupra și a altora. Gest necugetat, care, l-a exclus; din rinei ul oamenilor,.* regretele tardive nu au parte de crezare. La 19 ani cînd orice tînăr își croiește prin muncă Chiriac meâscă . dreptei dicat de la norme ale omeniei, odată argumentul nu se va pumnului, sau tăișul țitului, Cel Care rezolva astfel cu alții, va simți ma agresiunii un necruțător pentru întreagă sa viață, îi va pecetlui dureros personalitatea. Și cînd asemenea fapte abominabile sînt „dictate" de paharele băute în plus, nu există circumstanțe atenuan- Dimpotrivă !

fie Sorin Ciocoiu. Amenință pe alții, apoi dispare în noapte...Zile și nopți în șir, doc-- torii stau la eâpătîiul rănitului. Chiar după opera- . ție, viața atîrnă de un fir de ață. Secționarea pc- ricardului, a diafragmei și lobului hepatic poate {>ro- voca bricînd complicații, ■ . — Ăi’ avut ceva de îm-* părțit cu Sorin Ciocoiu ?— Nu. Eram colegi de muncă. Cînd beau mă nervez însă.In arest, cercetat tru tentativă de Florin Chiriac ar orice pentru ca victima a- gresiunii sale șâ trăiască. A venit de pe meleagul i- le Vasluiului, a învățat o îiieserie bună. instalator, vroia să-și iacă uri . rost în viață. /Legase deja prietenii, în echipă nu prinsese ritmul impus, poa-.. te de aceea îl mai luau Ia rost cei cu experiență. țe Ar fi putut deveni un meseriaș de nădejde. Din

%

e-pen- omor, face

la. a Iui
rostul visat. Florin <va fi sijit să pri- veidictul dur al legi, întru it a ?.!>- elementareleNici- deeisiv afla în violența cu- iși va disputele că ar- sa-le va fi bumerang

a fost cucerit de echipa Școlii-generale nr. 5 Vulcan, care a învins în finală echipa Școlii generale nr. 4 Petroșani cu scorul de 3—1 (2-r-l).întrecerile de handbal s-au desfășurat (etapa a II„a) pe terenul Școlii generale nr. 2 Lonea, în cadrul acțiunii cultural^por- tive „^Primăvara petrilea- nă". lată și rezultatele în- regi^ate;';:i Școala nr. 5 Vulcan — Școala nr. Lupeni 7—18, Școala 7 Petroșani 6 Petrila 13—2, Ia Școala nr. 6 Petroșani — Școala nr. 1 Lupeni 21—9 și Școala nr. 5 Vulcan Școala nr. 6 Petrila 6—0, la băieți. ; , ;.Etapa a Il’I-a a campionatului municipal este programată duminică 1 iunie (ora 9) pe terenul C.S.Ș. din Petroșani.
S. BĂLOI

Ion VULPE

„G i o u!“

53 nr Școala nr.fete ;
— Gicule nianiă, stai la masa aia că ..este mai ferită și nu este nici corent IGicu, băiat receptiv e duce și stă liniștit la masă. Așteaptă încrezător în șansă; că i s-a mâi spus în timp ce era condus cu grijă la masa „Lasă mamă,. bit eu cu bucătăreasa, poți' tot ce trebuie...", a căpătat, respectiv fost servit cu o ciorbă

Festival de gimnastică pentru preșcolari ‘ Ineepîad cu data de 20 mai, in localitățile Văii Jiului, s-au organizat întrecerile din cadrul „Festivalului de gimnastică ’pentru preșcolari", orga- niz< t de Inspectoratul școlar -județean Și CJEF& Hunedoara, cu etape pe 10-

.și județ. Dintre ■ mai retișite competi- orâșenești se evidenți- cea de la Petrila, din mai, pe scena, clubu- miniet’; din Petrila, a- îriregistrind un de

calități cele ții ază .26 luișistența număr de peste 400

părinți, pionieri și șoimi ai patriei.In urma desfășurării întrecerilor, clasamentul se prezintă astfel; Grădinița .cu creșă Petrila, Grădinița nr. 1, Grădinița nr. și Grădinița nr. 6. 3
S. BĂLOI

amintită : că am vbr- Ca-Și a de burtă, care a fost infule-, iată rapid și un „grătar de porc", însoțit de cîteva înghițituri de apă minerală, pentru că... Gicu nu servește altceva. Și asta nu că ar fi un copilaș, nevinovat. Cefe vreo 95 de kilograme și 1,85 m (aproximativ) înălțime demonstrau conțrarițil, Gicu la cei 35 de ani ai lui și aspectul fizic, impresionant putea ține orieînd loc de „stâlp" in abataj. Dar... e mai modest. Ii place să umble, cliiaij^j la, restaurant

(„Cina" din Lupeni), un șorțuleț cu două buzunare încăpătoare, acelea în care ' într-v zornăia mărunțișul,’ ia celălalt se vedeau gtk toace de „hîrtii albastre".Cînd. își sorbea ultiriele înghițituri de apă minerală, privind nevinovat in sală, personajul'în <"’.s- euție primește vizita două consătt-nc cu „ba și flanca „într-un cîrlit;", eare-1 atacă frontal:— Ce facem Gicule, j’Ic- ' cam ?— Uncie să plecați ■ lămîncti .îiri. Nu scă' i nicicum prețul. Inț<* - geți ? Âștia de la apre > - re n-are marfă ca noi. Cine vrea să mănînce trebuie șă plătească...După cîteva minute ! -- cu, la volanul unui 'A . O pe motorină, stropea, in f.upeni, Tîzînd . muc i. trecătorii grăbiți de; ploaia - ce curgea în șiroaie.

cudin■ il ■ : in - .

Tudor MUNTEA HT
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La Beijing, au început

și ai tineretului din R.P. ChinezăBEIJING 27 La 27 mai, au
Kadarvizită de lucru în R.P. Ungară.

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul JanosTovarășului' Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise din partea tovarășului Janos Kadar un salut cordial, multă sănătate și fericire, iar poporului român urări de noi realizări transmise tovarășului Ja- în îndeplinirea hotărîrilor nos' Kadar, secretar general al Partidului MObcito- ..resc Socialist l:ngar, un salut Cordial și urări de succes în activitatea pe care o desfășoară în fruntea P.M.S.U., iar poporului ungar urări de prosperitate și progres.

f BUDAPESTA 27 (Ager- preș). Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.»Schimbul de mesaje a fost prilejuit; de primirea de către tovarășul Karoly Nemeth, secretar general adjunct al P.M.S.U., a tovarășului Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care efectuează o

*In cadrul vizitei, tovarășul Gheorghe Oprea a a- vut convorbiri cu Laszlo Marothy, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, cu alți membri ai guvernului ungar.Au fost examinate posibilitățile dezvoltării în continuare a colaborării pe plan economic dintre cele două țări socialiste vecine. Măsurile convenite în această direcție au fost consemnate Intr-un protocol.

Manifestările întîlnirii prietenești dintre 
reprezentanții tineretului din România

Noi propuneri sovietice de reducere a numărului rachetelor nucleareMOSCOVA 27 (Agerpres). Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a primit delegația parlamentară britanică, condusă de lordul William Whitelaw, " ’ " ~merei Lorzilor meniului Marii care i-a remis rdin partea primului ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher.In cadrul convorbirii •— informează agenția TASS — ?M. Gorbaciov a făcut propunerea ca, în cazul in care Marea Britanic va hotărî oficial să-și lichideze armele nucleare. Uniunea , Sovietică va face; o reducere echivalentă a potențialului său nuclear. In

Bri-ace-cazul în care Marea tanie ar înlătura, în lași timp, de pe teritoriul său armele nucleare străine, Uniunea Sovietică ar garanta că armele ei nucleare nu vor fi îndreptate spre teritoriul britanic și nu vor fi folosite riicio- tnesaj dată împotriva Marii Britanii.Răspunzînd unei întrebări, privind o întîlnire eu președintele S.U.A., secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a declarat: Sîn- tem pentru o asemenea întîlnire și nu punem nici un fel de condiții prealabile. Considerăm că la o asemenea întîlnire trebuie să se rezolve probleme care afectează întreaga lume.

liderul Cari Parla- Britanii, un

Congresul 
Partidului 

Democrat-Creștin 
ItalianROMA 27 (Agerpres). La Roma s-au deschis lucrările celui de-al XVII-lea Congres național al Partidului Democrat-Creștin Italian, membru al coaliției guvernamentale pen- tapartite. Participă peste o mie de delegați din partea organizațiilor P.D.C., invitați din partea celorlalte forțe politice italiene reprezentate în parlament, precum și de peste hotare. Din țara noastră este prezentă o delegație a Frontului Democrației și Unității Socialiste, condusă de Constantin Arseni, vicepreședinte al Consiliului Național al F.D.U.S.

(Agerpres). început la Beijing manifestările primei întilniri prieteneștidintre reprezentanți ai tineretului din Republica Socialistă România și ai tineretului din Republica Populară Chineză, expresie a sentimentelor de adîncă prietenie, a bunelor relații de colaborare care leagă tinăra generație din cele două țări.Participanții au primit cu vie emoție și profundă satisfacție mesajele de salut care le-au fost adresate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și de către tovarășul Hu Yaoban.Ș, secretar general al Partidului Comunist Chinez — mărturii grăitoare ale încrederii și atenției deosebite pe care cele două partide le acordă tineretului din țările noastre. Prin puternice și îndelungi aplauze, participanții la adunare au dat glas sentimentelor de adîncă recunoștință pentru grija statornică a conducerilor Partidului Comunist Român și, respectiv, Partidului Comunist Chinez de a asigura formarea și educarea comunistă, a- firmarea, multilaterală a tinerei generații, adeziunii

fost prezen- tovarășii membru

depline la generoasele idei și îndemnuri ce le-au fost adresate de a amplifica și a adinei continuu relațiile de solidaritate* și conlucrare prieter(<?ască dintre organizațiile revoluționare de tineret din România și R.P. Chiheză în lupta pentru socialism, pentru progres social lume.Mesajele au tate de cătreNicu Ceaușescu, supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., și Song Defu, prim-secretar al C.C. al Ligii Tineretului Comunist (L.T.C.), conducătorii delegațiilor de tineret , din România și R.P. Chineză, participante la întîlnirea prietenească. La festivitate au participat tovarășul Hao Jianxiu, membru al secretariatului C.C. al P.C. Chinez, alți reprezentanți ai unor organe centrale de- partid și de stat, ai Ligii Tineretului Comunist. 'Pe întreaga desfășurare a festivității, participanții au ovaționat în repetate rin* duri pentru prietenia colaborarea dintre nia și R.P. Chineză, conducătorii celor partide și state, dînd sie sentimentelor de nie și respect reciproc care animă popoarele, tinerii din cele două țări.

Șl Româ- pentru două expre- priete-

In încheierea festive a avut loc tacol susținut de artistice române zc.
acTu nării un spec- grupuri și ehine-

☆La Palatul Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chine- neze. Secretariatul L.T.C. a oferit o recepție de bun venit.Cu acest prilej au rostit toasturi tovarășii Nicu Ceaușescu și Song Defu, conducătorii delegațiilor de tineret română și chineză participante la întîlnirea prietenească, precum și . tovarășul Xi-Zhongxun.
☆In cursul zilei de 27 mai, s-au desfășurat o serie de alte manifestări înscrise în programul întîlnirii prietenești dintre reprezentanți ai tineretului din România și ai tineretului din R.P. Chineză.In sala centrală a Muzeului revoluției chineze a avut loc vernisarea expozițiilor de fotografii privind viața și activitatea tineretului român și de afiș politic, avînd ca temă lupta pentru pace.De asemenea, fășurat lucrărileriilor bilaterale cu ter de schimb de riență.Manifestările din întîlnirii prietenești nuă. j ■ • . i i

s-au des- sernina- carac- expe-cadrulconți-
• ■ ■■■■■■■■■hi ai »«»•»•! ■ ■ »««•>»»»•»•«■•««»••.Muncii (CGT), marți a declarat grevă la scară națională sindicatul docherilor din Franța. După cum a anunțat CGT, în majoritatea covârșitoare a porturilor țării, activitățile au fost paralizate. Acțiunea revendicativă a fost declanșată în semn de protest împotriva concedierilor în masă anunțate de administrație.

IN NAMIBIA A FOST 
CREATA Alianța partidelor politice, care se pronunță pentru o autentică independență-a țării, împotriva conducerii ilegale a acestui teritoriu de către regimul rasist' din R.S.A. . Din alianță fac parte șaptelegitim

Omul care a declarat război sectelor

GUSTAV IIUSAK cretar general al C.C. P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, a sosit marți intr-o vizită prietenească de lucru în R.P. Polonă, relatează agenția PAP. In aceeași zi au avut loc convorbiri între Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, și Gustav Husak, fiind abordate probleme ale relațiilor bilaterale și u-■ nele aspecte ale actualită- partide , politice, între care' *-*■-....... , reprezentantul legitimal populației africane din Namibia — Organizația Poporului din Africa de Sud- Vest (SWAPO).
ții ' internaționale.

LA CHEMAREA CELEI 
MÂI MARI CENTRALE 
SINDICALE FRANCEZE, Confederația Generală a

5>
Intr-un interviu acordat săptămînalu- 

lui italian, englezul Martin Faiers re
latează cum a ieșit din secta Moon și 
cum a devenit „deprogramator" — adi
că „specialist în vindecarea cancerului 
sufletelor", practic în scoaterea unor oa-Se numesc deprograma- tori. In lume nu există de- cît trei sau patru. In Europa — el, Martin Faiers, englez, în vîrstă de 32 de ani — este unicul. Nu este medic, nici psiholog, nu are nici un titlu academic care să-i dea dreptul să exercite o astfel de profesie. Și totuși, pentru mulți tineri italieni, care au devenit adepți ai unor secte, fiind incapabili revină la o viață normală, Faiers, este, astăzi, o speranță. Poate singura.

meni de sub influența unor secte reli
gioase, ca adepții lui Hare Krishna. Co
piii lui Dumnezeu, adepții lui Moon, 
scientologii etc. Nota, care precede in
terviul, arată între altele :

DIN PRESA STRĂINĂ
(„EUROPEO")

•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■<■■■■■(■(■■■■■■„Intervențiilesînd adevăratedrastice, totale, ...____ _sei Ceea ce extirpăm este cancerul sufletului", să plică Faiers.De această „maladie" era afectată Laura Tedeschi, care, timp de 22 de luni,

noastre operații : dureroa-ex-
trăise în secta . adepților lui Hare Krishna; la.' fel de bolnav era Paolo Scor- retti, care timp de patru ani umblase îmbrăcat în straie de preot budist; devorat de același „cancer al sufletului" era Roberto Nunziata, care nu se întorcea la sediul adepților

religioase44lui Moon pînă cînd nu reușea să adune, zilnic, din cerșit 300 000 lire — suma minimă pe care și-o fixase el însuși. Pentru Gora Krishna, pe numele ade- „ vărat Giorgio CerqUetti, licențiat în filozofie, șeful serviciului de relații publice din cadrul Societății internaționale a conștiinței lui» Krishna, Martin Faiers este „un mercenar periculos", dar pentru alții, el este „omul cel mâî minunat din lume"; după opinia șefilor Bisericii scientolpgilor din Italia, Faiers riște’ Un „individ periculos, la limita ilegalității". Matteo Tedeschi, tatăl Laurei, afirmă însă: „Ce se poate spune, cum poate fi definit omul care ți-a redat o fiică
memento

programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. R A D I O

FILME
No-

cu
Fe-

PETROȘANI — 7 
iembrie: Căsătorie repetiție ; Unirea : dos și fiii săi; Parîngul: Trenul de Kraljevo.PETRIL.\: Incendiu la Krong Yung.LONEA: ■ Disparițiemisterioasă.

VULCAN — Luceafă
rul: Sansa.LUPANI — Cultural: Se întorc cocorii. :URICĂNI:- Nocturnă Barandov.N.R Eventualele modificări intervenite în

20,00 Telejurnal.20,25 Actualitatea in eco- ■ nomie.— Forumul țărănimii— exemplare fapte de muncă.20,45 Roadele acestui pămînt. Muzică și poezie (color).21,00 Agricultura nească în Iul opt. tar.21,2fcCîntăm (color), populare.21,50 Telejurnal.
fomâ- cincina- Documen-cu .țara.Melodii

6,00 Radioprograniul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 7,30 Primul semestru al cincinalului, .8,00 Revista presei, 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,06 Buletin de știri. 10,30 Din țările socialiste. 10,45 Eroului aleasă omenie. 11,00 Buletin de știri. .11,05 Ra- diocaruselul copiilor.11,35 Publicitate. Buletin hidrologic.Buletin de știri.

13,00 De la 1 la . 3. 15,00Buletin de știri. 15,05Clubul invitaților. 16,0CRadiojurnal. 16,15 Tragerea Pronoexpres. 16,35economice, medicului, de știri.
CU ocazia . împlinirii a 23 de primăveri, Adi dorește celui mai bun prieten Mihai Pop (Miși) mul- fericire multiCoordonate16,55 Sfatul, 17,00 Buletin17,05 Anul 65 al partidului nostru. 17,40 Odă limbii române. 18,00 Orele serii. 20.00 Radiojurnal. 22,00 O zi intr-o oră. 23,00 Rezultatele tragerii Pronoexpres. Nocturnă muzicală.—24,60 Buletin de

. tă . sănătate, un sincer „La (8169)VIND Dacia strada St. O. LI, sc. 1,■ (8164)VIND pian, Lupeni, strada Pomilor nt, 4. (8134)
ANUNȚ DE

Și anii".1410 Sport, Iosif, Bloc ap. 12, Petroșani.

VIND urgent Dacia 1100, stare bună, preț convenabil, Petrila, strada T. Vla- dimirescu Bloc 38/68. (8165)VIND Dacia bună. Petrila, Vladimirescu, ap. 13. (8166)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele l.azea George, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă. (8168) . . ' '
FAMILIE

1100, stare stradă 'I'.Bloc 36 G,

11,5012,0012,05Știința secolului XX. 12,25 Din comoara folclorului.
L°.LE9,IJl lîE REDACȚII.: iosit BALAN loan DUBEK Dorin GHEȚA. Ion

Teodor KUSU — redactor șef adjunct,MUSTAȚĂ, Simion POP — redactor șei,
Tiberju SPĂTARU.

23,05
/ PAȘTRINDU-I vie amintirea, sora Viorica a- 

mintește că se împlinesc 5 arii de la decesul iubitei
ȘABAU GHIZELLA

Lacrimi fierbinți îi însoțesc veșnic amintirea.
’ («ijd
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