
*.
PROLETARI DIN TOATB TARILE, UN IȚI-VA] EXI<<M<<IJI<C<UIXJW ‘ /

3-

A
in ziarul de azi;

-X«)V
<VV/

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PfTROSANI Al PER
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

s j 
I 
î

ANUL XXXVIII, NR. 9 239 DUMINICA, 23 MAI 1982 4 PAG.*— 50 ___

Ghid de 
partid

lucru in activitatea practică de

spectator » Cîn^ intervine pasiunea 
Rubricile noastre i Răspundem cititorilor. 
Vă informăm

Note de

• @n Pag- a 2-a)
■ DE LA O DUMINICA LA ALTA
’ ~.. \ (în pag. a 3-a)
■ Noul mers al trenurilor
■ Actualitatea în lume

.în pag. a 4-a) j
ȚARA NE CERE

cit MAI MULT CĂRBUNE I
1

Eg
,,

8 '• 
-.-î . ?

Cu planul pe cinci luni 
îndeplinit
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Minerii sectorului V de la I. M. Vulcan rapor
tează îndeplinirea planului pe primele cinci luni ale 
anului cu 10 zile mai devreme. Cu cele peste 1100 
tone extrase suplimentar în această lună, plusul la 
producția fizică de Cărbune se ridică la aproape 
7 000 de tone de la începutul anului. Lă realizarea 
planului pe 5 luni cu zece zile mai devreme au con
tribuit într-o mare măsură brigăzile din abatajele 
frontale de mare capacitate conduse de Vâsile Rusu 
și Victor Butnaru care au depășit productivitatea 
muncii planificată cu 200 kg pe post.

Printr-o puternică mo
bilizare și prin folosirea 
întregului potențial teh
nic și uman de care dis
pune, colectivul sectorului 
V de la I. M. Petrila a 
reușit să extragă de la 
începutul acestei luni 
2 000 tone de cărbune 
peste prevederile planu
lui. Astfel plusul la pro
ducția fizică de cărbune

se ridică la peste 4 000 
de tone de la începutul 
anului; Cele mai bune 
rezultate le-a obținut bri
gada condusă de Ion Ra
du, care și-a d.epășit sar
cinile de plan cu 1 100 
tone. Cu rezultate bune 
se înscriu și brigăzile 
conduse de Jean Baban, 
Gheorghe Duca și Vlad 
Aionesei.

Brigada condusă de 
Constantin Crăciune, din 
sectorul I al minei Dîlja 
se află mereu în fmin
tea întrecerii socialiste. 
Ea deține drapelul de 
brigadă fruntașă de la 
începutul anului dato
rită productivi tăților î- 
nalte obținute în abataj, 
productivitate care a 
fost depășită lună de lu
nă cu 1000 kg pe post. 
Buna organizare a mun
cii în schimburile con
duse de Aurel Lazăr, Si- 
mion Bucurel, Cozma 
Roman și Constantin 
Buta este reflectată în 
depășirea sarcinilor de 
plan la zi cu 20 la sută. 
Rezultatele obținute de 
Constantin Crăciune cu 
ortacii lui sînt rodul bu
nei organizări a muncii, 
a aprovizionării ritmice 
cu materialele necesa
re. și a desciplineî de 
care dau dovadă * toți 
membrii brigăzii.
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Uzina electrică Paroșeni. Echipa condusă de Nicolae Santi efectuează mo
dificarea turbogeneratorului nr. 1, în vederea conectării la sistemul de termo- 
ficare. Foto: Șt. NEMECSEK

Brigada > lui Florea 
Petrișor de la sectorul 
II al I.M. Vulcan s-a 
remarcat și în acest an 
prin rezultatele' obținu
te. Plusul brigăzii la zi 
se apropie de 1000 tone 
de cărbune obținut pe 
seama depășirii produc
tivității muncii planifi
cate cu peste 1000 kg de 
cărbune pe post

Operativ, 
eficient

Pf intr-o bună organizare 
- a procesului de producție 

și întreținerea' corespun
zătoare' a parcului, secția' 
Petroșani a autobazei de 
transport a C.M.V.J. obți
ne rezultate notabile la 
principalii indicatori. Co
eficientul de utilizare a 
capacității este depășit lu
nă de lună cu peste 8 la 
sută, parcursul mediu 
zilnic se realizează in pro
cent de 107 la sută, iar in
dicele' de utilizare a ca
pacității este superior pre
vederilor cu 7—8 la sută. 
Dincolo de cifre, activita
tea bună a acestui colec
tiv se regăsește în desfă
șurarea unui transport o- 
perativ și eficient.
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S o n d o r i i — 
oameni ai faptelor
Un colectiv mic 

harnic — așa 
te fi cai

dar de 350 metri forați față 
poa- ' de planul din primul tri

te fi caracterizat, mestru al anului, într-o 
i, în aprilie.

în pas cu exigentele 1

-- — — — 
pe scurt, colectivul sondo- singură lună, 
rilor din Valea Jiului s-a ajuns lă un plus -- 
Ne-a atras privirea noul patru luni de 450 ml fo

rați. Cei ce, prin munca 
lor, pun la îndemîna spe
cialiștilor în deschideri 
și pregătiri miniere in- ț 
formațiile de zăcămînt ț 
ndcesare elaborării stra- ț' 

tegiilor dcii» 
dezvoltare al 
producției de " 
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k a sonda 6760, șeful U I de brigadă Ti tu U 
« Popescu a ținut să 

îsnhliniezp meritele oa- Ț | 
.. Schimburile L j 

cnndnrîi spfi /

Ne-a atras privirea noul 
sediu administrativ ț; al 
secției Valea Jiului a In- 

i de prospec
țiuni geologice Deva, a- 
menăjat lîngă podul de wla Iscroni, pe malul Jiu
lui de Vest:

i clă-

secției vale 1 treprinderii I țiufti geologJ
J lui a< 
J cite va ....ț diri cochete. ÎNSEMNĂRI 
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Construcția de utilaj minier 
producției de cărbune

• fost asimilate în producție 
complexele mecanizate tip 
SMA-1 și SMA-2, combinele 
de abataj CA-1 și CA-2, în. 
prezent ne preocupăm de 
asimilarea a noi tipuri de 
complexe și combine. Este 
vorba de complexele me
canizate tip SMA-P1 și 
SMA-P2. In anul care ur
mează avem in vedere asi
milarea combinei tip CA-3 
și a instalației de perforat 
cu două brațe tip IMP-2.

In această perioadă, co
lectivului nostru i-au revenit 
sarcini importante și în ce
ea ce privește asimilarea și 
confecționarea unui mare 
volum de piese de schimb. 

. Astfel, in primele patru
luni ale anului '82 valoarea .

înfăptuirea amplului pro
gram de mecanizare a lu
crărilor din subteran 
condiție hotărîtoare a spo
ririi producției de cărbune 
- reprezintă o sarcină de 
mare responsabilitate a co
lectivului de oameni ai 
muncii de la I. U. M. Pe
troșani. In ultimii patru ani, 
activitatea desfășurată de 
constructorii de utilaj s-a 
concentrat spre cîteva di
recții prioritare. Trebuiau 
modernizate, schimbate flu
xurile tehnologice din sec
țiile de producție, care 
erau profilate pe activitq- de înaltă productivitate, co
tea de reparații a utilaje- leătivul nostru a reușit să 
lor miniere și nu de con
strucție. Apoi, odată cu 
dezvoltarea și extinderea

uzinei - proces ce sș află 
în plină desfășurare - tre
buiau asimilate „din mers" 
utilaje de mare tehnicitate 
și randament de care are 
nevoie industria noastră 
minieră. Paralel cu aceste 
activități se depun eforturi 
pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan.

Aplicind o strategie pro
prie privitoare Ia accelera
rea ritmului de înnoire și 
modernizare a producției-, 
stimulare a creației tehnice 
de masă și promovarea 
unor tehnologii avansate

înscrie la activul său o se
rie de succese. Dacă în pe

rioada anilor 1978-1979 au

pieselor de schimb execu
tate numai pentru combine 
se ridică la 5,5 milioane lei. 
Valoarea totală a pieselor 
de schimb executate în pe
rioada analizată depășește 
140 000 000 lei. Și la cei
lalți indicatori economico- 
financiari s-au obținut re
zultate notabile. De pildă, 
indicatorul utilaje miniere 

a fost realizat în propor
ție de 108 Ia sută, echipa
mente și elemente hidrau
lice 100,5 la sută, valoarea 
producției nete a fost de
pășită cu 8 la sută, produc

ing. Iosif KELEMEN, 
directorul I.U.M. Petroșani

(Certiinuara în pagi a i>a)
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care adă
postesc birou-, 
rile tehnico- ’ 
administrative, precum și 
incinta, împrejmuită cu 
gard din sîrmă, și pre- 

. Văzută cu ronduri de flori 
și legume.

nginerul 
Negescu, 
secției era plecat 

la una din sonde. Am în- 
tîlnit aici un alt „vete
ran" al secției, ing. Gri- 
gore Cevală, șef de raion, 
împreună cu care am ur
cat pe dealul din apro
piere, unde funcționează 
două sonde, deservite de 
cîțiva din oamenii de

George 
șeful

cărbune 
vedesc și 
acest an 

știu să fie la înălțimea 
misiunii încredințate. Per" 
formanța raportată la ni
velul secției de foraj se 
datorează în exclusivitate 
oamenilor.

oa-sublinieze meritele 
menilor săi.
conduse de sondorii șefi 
Gheorghe Avramescu, Va- , 
sile Săuan, Florea Duță b-- . f
și Cucăilă Ariătică suit 
formate din oameni disci- < 

bază ai secției. Faptul pe plinații harnici, care știu ’

V. S. FENEȘANU ' 
---------------------- —J

care îl aflasem era In
tr-adevăr deosebit,! demn 

l de a fi cunoscut mai pe 
• J la iin rnîrUTS? îndelete. De la un minus (Continuare in pag. a 2-a) ț’ 
lb/;;?;:-'' M \

«■Oameni ai muncii clin Jiului !
Participați în număr cit mai mare la acțiunile 
de înfrumusețare a localităților, cartierului, 
străzii unde locuiți, precum și la gospodărirea 
întreprinderilor său instituțiilor în care vă 
desfășurați activitatea de fiecare zi.

Prin munca obștească a tuturor să facem 
ca frumosul și bunul gust să domnească pre
tutindeni.
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Ghid de lucru în activitatea 
* practică de partid

A intrat în obișnuința 
revistei „Munca de partid" 
de a îniijănunchia într-o 
culegere răspunsurile la 
întrebările cititorilor —- 
primite în răstimpul unui 
an — pe probleme ale 
muncii politice și organi
zatorice de partid. De cu- 
rînd, comitetul municipal 
de partid a intrat în pose
sia broșurii Culegere de 
răspunsuri Ia întrebările a- 
părute în revista „Munca 
de partid" în perioada a- 
nului 1981. Cele 1000 de 
exemplare ale culegerii au 
fost repartizate pe comite
te și organizații de partid 
din municipiu.
• Structurată pe 5 capitole 
— organizații de bază, a- 
dunarea generală, grupa de 
partid (1) ; primirea în 
partid. îndatoririle și drep
ymmmmu/ummmuimmmmmuMtftmmimmmMn,

Salonul național de ex-libris
La Muzeul de artă' din 

Craiova s-a deschis, du
minică, ai II-Iea Salon na
țional de ex-libris la care 
expun și doi artiști plas
tici din Valea Jiului: Io
sif Tellniann și Datinel 
Duinea, cu preocupări în
delungate în acest dome

turile comuniștilor (II); cu 
privire la alegerea organe
lor de partid (III); activul 
de partid, instruirea orga
nelor și . aparatului de 
partid (IV) ; activitatea pu- 
litico-ideologică (V) cu
legerea constituie un real 
ghid de lucru,. în lumina 
celor mai noi orientări și 
indicații ale conducerii 
partidului, în activitatea 
practică pe tăilrnul muncii 
politico-organiza'.orice, aju- 
tînd organele și organiza
țiile de partid, activiștii a- 
cestora, în rezolvarea _ și 
clarificarea unor proble
me ridicate de comuniști, 
în perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă, în a- 
doptarea unor metodologii 
dinamice și eficiente de 
conducere a activității e- 
conomico-soeiale.

niu al graficii mici. In cu
rând, în cadrul Săptămînii 
educației politice și cultu
rii socialiste „Nedeia vul- 
căneană", ediția a X-a, se 
va organiza și la Vulcan 
tradiționala expoziție de 
ex-libris, gen artistic sub
til și de-mare expresivita
te. : 7

Cînd Intervine pasiunea
Am asistat, joi, la una 

din acțiunile reușite, des
fășurate în cadrul Lunii 
manifestărilor politico-i- 
deologice, cultural-edu
cative și sportive din Va
lea Jiului „Laudă omu
lui muncii și creației sa
le". Casa de cultură din 
Petroșani a prezentat, în 
fața unui public receptiv, 
un spectacol divers, bine 
alcătuit și de bun nivel 
artistic. Ne-a surprins plă
cut prezența în scenă a 
grupului coral cameral al 
Școlii de muzică și Școlii 
populare de artă. Prezen
ța în scenă, dar mai ales 
efortul cadrelor didactice, 
dorinfa de a contribui la 
educarea estetică a tine
rilor din sală, prin alege
rea unui repertoriu divers 
ca tematică și stil de in
terpretare. Formația, di

Răspundem cititorilor
• PANA GEORGETA, Vulcan: Cu privire la 

cele sesizate de dv. în scrisoarea pe care o adresați 
redacției vă comunicăm: ■ conducerea sectorului
E. G. C. L. Vulcan ne-a informat că va lua măsuri 
urgente de soluționare a tuturor problemelor. Același 
răspuns l-am primit și cu privire la sesizările făcute 
de Varvari Traian si Băluță Grigore din Vulcan. 
• FURDA GHEORGHE și AGALEANU NECULAI, 
Vulcan : Vă comunicăm că problemele sesizate de 
dv. redacției au fost rezolvate. ® ANONIM, Lupeni: 
Cu privire la scrisoarea pe care o adresați redacției, 
vă comunicăm că dv. nu puteți să mai fiți încadrat 
la locul de muncă unde ați lucrat înainte de a fi 
sancționat de instanța de judecată.

rijată (perseverent! de 
prof. Adrian Schweitzer a 
interpretat bucăți de o 
rară frumusețe, adaptate 
genului („Coral pentru 
pace", „Nourașttl", ' „Lili-

Nofe 
de spectator

oara", „Ziua ninge", „Pes
te lanul legănat", „Nu 
știu, zău"), reușind să 
susțină un recital de ex
cepție, convingîndu-ne 
de valoarea grupului.

Spectacolul a cuprins 
■momente de muzică folk 
(Florentin Budea și gru
pul „Tinerii"), momente 

vesele (George Negraru 
și Gheorghe Sereș) și, așa 
cum ne-am obișnuit, re
citalul grupului vocal- 
instrumental „Acustic*. 
Este de netăgăduit că a- 
cest grup de muzică 
country, rock și disca 
va avea șansa, dacă pre
gătirea va continua în a- 
cest ritm, să devină o 
formație de prestigiu in 
muzica noastră tînără. 
Primii pași au fost fă- 
cuți. O notă bună pentru
ingeniozitatea luminilor 
asigurate de Tiberiu Bor- 
dula.

Așadar iată un specta
col reușit, care dovedește 
că pasiunea învinge, u- 
neori poziția de formalism 
față de acțiunile organi
zate pe plan local.

Mircea BUJORESCU

„Steagul roșu“ a criticat, 
organele vizate răspund

Referitor, la articolul 
„Iar solicităm înțelegere" 
apărut în ziarul „Steagul 
roșu", nr. 9209, conduce
rea A.U.T.L. Petroșani ne-a 
precizat că „stația de au
tobuz de la I.U.M.P. nu 
mai funcționează cu pro
gram redus. In consecință, 
toți conducătorii autobu
zelor de pe traseul res
pectiv au obligația să o- 
prească în această stație".

S t e q a u I roșu duminica, 23 mai 1992

Her»escen|â 
"gospodărească

Desigur că prea puțini 
sînt acei care cunosc un
de se află strada A din 
Petrila. Ei bine, această 
stradă se întinde ca un fir 
drept pe lingă cele mai 
tinere blocuri construite 
în cartierul 7 - Noiembrie 
din ’ acest oraș. Acesta e 
și motivul pentru care 
strada nu are drept nume 
decît o literă. Abia mu
tați în apartamente, noii 
locatari din blocurile 37, 
38 și 39 au și dat tonul 
acțiunilor patriotice de 
înfrumusețare. Au împrăș
tiat și nivelaK^.-p&nț^mi 
vegetal adus de mașini*,Sat 
amenajat ronduri pe care 
au sădit flori, au construit 
frumoase gărdulețe și alte 
lucrări, menite să schimbe 
aspectul de șantier din ju- 
jul blocurilor. Pe Ene Her- 
măneanu, Anișoara Mari- 
noiu, Ion Mațeșan, Ana 
Mateșan și încă multi alții 
i-am întîlnit aici muncind 
cu multă dragoste. Acțiu
nile de înfrumusețare vor 
continua. .

V. BELDIE, 
corespondent

FOTOCRITICA LA U. L PAROȘENI Construcția de utilaj miniers

Astăzi vă prezentăm cîteva aspecte pri
vind gospodărirea și depozitarea utilaje-

și subansamblelor, a ina- 
E. Paroșeni.

lor, a pieselor 
terialelor recuperabile Ia L

Ștefan NEMECSEK

Un transformator gigant, 
care, deocamdată, zace 
fără... stăpân, iar nu de
parte de acesta sute de

izolatori de diferite di
mensiuni, unii deterio
rați, alții în bună stare 
de folosință stau claie

peste grămadă, așteptând 
sortarea lor și... o soartă 
mai bună 1

Un munte de șpan, în 
dreptul atelierului me
canic oferă o imagine 
dezolantă, imaginea ne. 
păsării. ,

Sondorii oameni ai faptelor
(Urmare din pag. 11 însă uniți iar rezultatul 

muncii lor este cu adevă
rat demn de laudă. In 
luna aprilie, colectivul 
sondei C760, care avea 
deja un plus de produc
ție de 150 ml a reușit să 
foreze 340 ml. In același 
cîmp minier, la sonda 
,6755, oamenii din forma
ția condusă de'Alexandru 
Petcu au raportat o per-* 
formanță asemănătoare 
— depășirea cu peste sută 
la sută a sarcinii de plan 
fizic de foraj. Depășiri 
mari au înregistrat și 

ce au de făcut șî nu aș
teaptă să fie îndemnați la — 
lucru. Condițiile de mun. 
că în aer liber sînt u- 
neori vitrege. Aprovizio
narea sondei cu materia
lele necesare se face cu 
dificultate, îndeosebi .a- 
tunci cînd drumurile sînt 
desfundate de ploi, cum 
a fost adeseori în luna 
aprilie. Uneori materiale
le și chiar utilajele tre
buie să fie transportate 
piesă de piesă, cu spina
rea. Oamenii brigăzii sînt

I

sondorii din cîmpul mi
nier Iscroni, iar autorii 
lor se numesc Dumitru 
State, loan Săvulescu, 
Ioan Găucă și Aurel lli- 
noveanu.

n cîmpul minier 
Livezeni au început 
în acest an și fo

rajele speciale pentru de- 
gazarea straielor de căr
bune. Oamenii din briga
da condusă de Constan
tin Rusu, Aristică Popes
cu, Gheorghe V. Cucăiiă 
și Virgil Braicu s-au în
trecut pe sine forînd nu

mai puțin de 140 ml pes
te sarcinile de plan.

Probleme sînt multe, 
oameni uneori puțini, 
dar -cei ce sînt dovedesc 
spirit de inițiativă, 
negație și hotărir.- î: 
deplinirea sarcinilor 
le revin pentru a pune 
la dispoziția minerilor, 
a țării, noi rezerve de 
cărbune, noi surse de e- 
nergie. O spun bărbăteș- 
te dar „și modest, prin 
fapte. Iar faptele lor me
rită cu prisosință cuvinte 
de laudă.

(Urmare din pag. 1)

tivitatea muncii calculată 
pe baza acestui indicator, 
a fost, de asemenea, depă
șită cu 4,5 la sută, iar chel
tuielile m'ateriale la 1 000 
lei producție marfă au fost 
diminuate cu 0,5 la sută. 
Deosebit de important este 
că an de an colectivul nos
tru și-a realizat exemplar 
sarcinile de plan- și asta în 

' condițiile în care se depu
neau eforturi susținute pen
tru asimilarea unor noi 
produse, pentru punerea în 
funcție a unor noi capaci
tăți de producție și dotarea 
acestora cu mașini-unelte 
de performanțe superioare, 
pentru soluționarea unor 
probleme ți depășirea unor 
greutăți inerente perioadei 
de transformări prin care 
trece uzina.

In prezent, oamenii mun
cii de la LU.M.P. sînt pre
ocupați de punerea. în de- 
vans, in funcție a halei de 
hidraulică de comandă. Am 
hotărit ca în cinstea zilei 
de 23 August această ca
pacitate de producție să 
intre in funcțiune. La oro 
actuolă se lucrează intens 
ta montareo mașinilor-unel- 
te. Paralel cu această acti
vitate, colectivul nostru de
pune eforturi susținute 
pentru asimilarea tuturor 
reperelor de la hidraulica 
de comandă. Au fost stabi
lite în acest sens, cu parti
ciparea largă a specialiș
tilor. măsuri de promovare, 
susținută a progresului teh- 

. nic, de scurtare a perioa
delor de asimilare, de eco
nomisire a unor importante 

cantități de materii prime. 
Rezultatul acestor măsuri ? 
80 la sută din reperele de 
la hidraulica de comandă 
sînt deja asimilate. Așa că 
în ceea ce ne privește, noi, 
constructorii, vom respecta 
termenul - 23 august a.c. 
- de punere în funcțiune a 
halei de hidraulică. Efortul 
mare pe , care colectivul 
nostru este hotărît să-l facă 
se situează în sfera ridi
cării calității și performan
țelor utilajelor miniere. Și 
în acest domeniu am _ghti- 
nut unele ,'ezultcte Îmbucu
rătoare. M-aș referi mai cu 
seamă Ia îmbunătățirile 
constructive aduse comple
xelor SMA-1 și SMA-2. 
complexe care dau bune 
rezultate la întreprinderile 
miniere Lupeni, Aninoasa, 
Petrila, Livezeni.

lată așadar, doar cîteva 
din coordonatele preocupă, 
iilor colectivului nostru în 
ce privește înfăptuirea pro' 
gramului de mecanizare a 
lucrărilor miniere, program 
inițiat de conducerea su
perioară de partid ți de 
stat, personal de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al partidului. 
Desigur, posibilitățile pen. 
tru realizări mai însemnate 
nu au rost nici pe departe 
epuizate. Muncitorii, tehni. 
cienii și inginerii de la 
LU.M.P. s-au angajat ple
nar să nu precupețească 
nici un efort pentru infăp- 
tuireo exemplară a sarcini
lor trasate de partid pri
vind mecanizare*, lucrări
lor din abataj și sporirea 
producției de cărbune.

* ® O REUȘITA ACȚIU-I NE. Ieri, în sala de apel a 
minei Aninoasa, a fost pre- j zentat, pentru toate schim-

, burile, filmul „Calitate".IDurne, înmui „vanțaie .
Realizat de cineamatorii 
cercului „Orizont XI", fil- 

imul a prezentat
deosebit de sugi

4.

«
t în imagini 

sugestive im
portanța îmbunătățirii ca
lității cărbunelui, bucu- 
rindu-se de mare succes. 
Realizatorii acestei reușite

© AȘA DA ! Pe zona 
verde a blocului 1 C din 

l.JJ__  ... ... . , . __ Strada Șt. O. iosif — Pe
rilor adresate autorului a- troșani, trei arbori 
cestei fapte de laudă 
posesorul
• TAIȚEI DE CASA. Re

cent, în cadrul întreprinde
rii de morărit și panificație 
din Petroșani, a fost intro
dus în producție sortimen
tul „Tăiței de casă". Reali
zat din făină de calitate 
superioară și ouă, noul pro
dus este desfăcut în re
țeaua comercială in pungi. 

cu de 25C gr., la prețul de 11

acțiuni de propagandă vi- stins incendiul, salvind au- 
zuală sînt cineamatorii Io- toturismul. Alăturăm fcli- 
bif Guran și Eugen Herbei. citările noastre, muițumi- 

® FAPTA DE lauda.
Joi, 20 mai a.c., în jurul o- 
rei 21, pe strada Dr. Petru 
Groza din Petroșani a luat 
foc lin autoturism cu nu
măr de București. In spri
jinul posesorului (al cărui 
nume nu a fost reținut) 
care depunea eforturi dis
perate, a venit în mare 
grabă soldatul Ion Marin 
de la Centrul militar mu. .
nicipal care, mînuind 
rapiditate un instinctor a lei/pungă.

citările noastre,
din preajma blocului. A-a 

‘da !
9 INVITAȚIE

SPORT Și AGREMENT, 
de mentali, plantați cu cîțiva Baza sportivă „Energia"

Paroșeni din cartierul So- 
hodol și-a deschis porțile 
reamenajată și stă zilnic la 
dispoziția publicului cu 
ștrandul termoficat. tere
nuri de tenis, volei și te
nis de masă. (Francîsc Ne
meth)

Q concursul gru
pelor SANITARE. In zi
ua de 25 mal a.c., începînd

or ua-
LA

autoturismului, ani în urmă, se aflau e- 
xact pe traseul canalului 
conductelor rețelei de ter- 
moficare, care este in cons
trucție. Nu, arborii nu au 
fost distruși. Cu sprijinul 
locatarilor, excavatoristul 
de .la șantierul Energocons- 
trucții a dislocat cei trei 
arbori cu pămînt în jurul 
rădăcinilor și i-a mutat in
tr-un alt loc al zonei Verzi

cu ora .12, stadionul 
din Petroșani va găzdui e- 
tapa pe municipiu a con
cursului grupelor sanitare 
de Cruce Roșie. Participă 
echipele Clasate pe primul 
loc în întrecerile: desfășu
rate recent 
lităților.

I
I

Rubrică 
Toma

la nivelul loca-

realizată de 
TATARCA
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vatră de istorie (VII)
Așa s-a născut Coloana

Săne cunoaștem
patria

I VALEA JIULUI

După, definitivarea pro
porțiilor elementului rom- 
boedric și după termina
rea modelului de turnare 
s-a trecut la calcularea 
structurii de rezistență și 
la proiectarea construcți
ei metalice de susținere a 
elementelor. La această 
importantă lucrare au 
participat ing. ; Nicolae 
Hașnaș și proiectantul 
Gavrilă Șomlo sub condu
cerea inginerului St. 
Georgescu Gorjan. ; ■

Proiectanții trebuiau să 
țină seamă că aveau de-a 
face cu o-cbnstrucție mo
nument, care să reziste 
și să-și^poarte mesajul 

^.j-ți.ițti^^Ziste veacuri. In
MtecesC^Wp s-au folosii 

materiale deosebit de re
zistente și coeficienți de 
siguranță foarte ridicați.

Operația de turnare a 
elementelor din 
începută în 
1937, 
lună 
nare 
ștrii 
Gh. 
rul Marin Botoroagă, 
cenicul Nicolae Căprar și 
lucrătorii David Leah, 
Gh, Pop, Ion Groza 
Teodor Br-icl.

Stîlpul de oțel din 
teriorul coloanei a 
fragmentat în 3 tronsoa
ne purtînd fiecare dintre 
ele corniere și table- de 
legătură. La vîrful tron
sonului inferior ieșeau în 
afară porțiuni din cele 4 
corniere, în care s-au 
daltat găuri. Aceste găuri 
coincideau cu cele sfrede
lite în tablele acoperitoa
re din partea de jos a 

k_______ _______________

tronsonului intermediar. 
Cel de-al treilea tronson 
se deosebea de cele pre
cedente prin aceea că 
numai partea sa de jos 
era complet acoperită cu 
tablă de oțel pe cînd res
tul era alcătuit din cele 
patru corniere de la col
țuri legate între ele prin

fontă 
septembrie 

a fost terminată o 
mai tîrziu. La titr
au luat parte mai- 
Adalbert Szabe . și 
Anastasiu, muncito- 

u-

și

in-
fost

plăci înguste din tablă 
(guseuri) sudate. Această 
diferență constructivă se 
explică prin aceea că 
stîlpul de oțel trebuia să • 
prezinte maximum de re
zistență la partea sa de 
jos unde momentul de în
covoiere atinge cea mai 
mare valoare. Acest mo
ment scade spre partea 
superioară a coloanei, 
ceea ce a permis o con- 

. strucție mai ușoară a ul
timului tronson din stîl
pul central. După terrni-

■ narea turnării și confec-

ționarea stîlpului central. 
s-a executat la Petroșani 
un montaj de probă cape 
a constat din tragerea pe 
stîlp, în succesiunea lor 
normală, a tuturor ele
mentelor. Acestea au fost 
ajustate corespunzător la 
îmbinări, după care âu 
fost marcate prin ștanța- 
re, pentru a se respecta 
aceeași ordine la monta
jul final de la Tg. Jiu. 
Aceasta înseamnă că 
monumentala Coloană 
a țîșnit; pentru pri
ma dată îndrăzneață 
spre inl'init aici la Pe
troșani, in această vatră 
de istoric.

Turnarea fundației de 
beton, începută în frigu
rosul octombrie al anu
lui 1937 a ridicat nume
roase probleme. Maiștrii 
Victor și Augustin Pcrini, 
aduși de la Atelierele 
centrale pentru a executa 
această lucrare au tre
buit să folosească apa 
caldă pentru ca cimentul 
să facă priza necesară. 
Fundamentul avea forma 
unui cub cu latura de 
5 m, în carenera încas
trată baza piramidală; a 
stîlpului portant. Deasu- : 
pra fundației întărite a 
fost ridicată o schelă de 
lemn, de către dulgherii 
Anton Chebel și Iosif Be
telii. La sfîrșitul lui oc
tombrie totul era pregă
tit pentru montajul im
presionantului monument.

Știați căH.
•>î ...în timpul istoricului' său 
' zbor din 1910 efectuat cu 
primul avion cu . reacție,. 
Henry Coandă a observat 
că jetul de gaze urmează 
traiectoria fuselajului ? Ul
terior, studiind cauzele 
descoperit efectul care 
cum ii poartă numele.

...cel care a introdus 
noi fabricarea modernă 
hîrtiei a fost cărturarul 
moldovean Gheorghe Asa- 
chi ? Ir.cepînd de la aces
ta avem prima coală veli
nă încă din anul 1841. Asa- 
ehi a adus în țară mașini 
noi, pe care le-a instalat 
la Cetățuie lingă Piatra 
Neamț și la 8 noiembrie 
1841 a început fabricarea 
primei hîrtii românești.

Va ...județul Hunedoara are 
r^cclmai înalt grad de ur- 
f banizare dintre toate ju

dețele țării ? 74,5 la sută 
din totalul populației locu
iește în municipii, orașe și 
comune suburbane.

...cunoscutul inventator 
v român Traian Vuia a rea

lizat primul său aparat de 
zburat cu aripi rotative și 
axe separate, care era pus 
în mișcare numai de forța _ 
musculară ? Primul zbor * 
cu acest aparat original 
a fost efectuat de către ce
lebrul ciclist francez Gas
ton Degy și a atins o 
titudine de 10 metri.

al

Nicu Alifantis

Brăila, 
la Fă-

(Vă urma)

V alei iu BUTULESCU
7

Culese de
ing, Ilie BREBEN

Cronică nerimată (66)
• A aflat că hainele ne

gre o prind bine. De a- 
tunci se tot roagă să-i înoa
tă cite o rudă.

nu treziți din somn leii a- 
devărați.

pă-

Umor în pastile

,. • Un opt căzut la
" mint devine infinit..

Or Cînd am cunoscut-o 
pe șefa de salon am înțe
les ce reprezintă șarpele 
Iui Esculap.

• Aforismul nu este , o 
simplă acrobație logică, ci 
un adevăr condensat, dus 
în faza de echilibru șocant.

• Fățarnicul se crede 
multilateral.

(I Răcniți în surdină. Să

• Jiul face impresia u- 
nei echipe bolnave. Tare 
mă tem să nu aibă nevoie 
de vitamina B.

B. VALER1U

E p i g r a m e
ATENTUL

I-a dus discret Ia șefa sa ' 
o poezie toată ritm și rimă 
și-o mică floare

de „nu mă uita" 
...că inline se fac statele

de primă.
batrînete

Primăvară, vrei nu vrei, 
gestul. tău oricum

se-ntimplă, 
de-a 'aduce ghiocei 
...azi mi i-a aduș la tîmplă.

...Parc-a fi de- sunătoare 
sau de vin superior.

DE SEZON
A plecat iarna, vezi bine, 
sigur nu se mai întoarce. 
Ce păcat, prin magazine, 
tocmai au adus cojoace.

controversa

CITAT

O zicală ' veche, mai 
precară, 

prinde în ureche a-mi 
zburda 

„Cu o floare nu se face 
primăvară 

dar cu tine, VIORICO, da !“
„A trecut întîi o boare 
pe deasupra tuturor",
wwzzzzz/z/zzzzzzzrz#rz/zzzz//z/zzzz///////z/zzz/zzz/z/zzzzz/zz»w///z.

Mjrcea ANDRAȘ

ca oricare altul
Fotbalul de amatori în torii) — continuă să cum- 

Italia a devenit un business pere și să vindă... jucători, 
pur și 
mijloc 
a face 
cîteva 
te, desprinse din publicația 
„Osservațore Mediterraneo": 
36 de echipe de categoria 
A și B — în pofida grave
lor dificultăți financiare 
eu. care se confruntă (ele 
au 86 miliarde de lire da-

simplu, dar și un 
destul de sigur de 
carieră. Cum ? Iată 
aspecte concluden-

Ceea ce reprezintă o „pia
ță", de peste 50 miliarde 
lire. Oamenii de afaceri 
care au mijloace să inves
tească în diferite echipe de 
fotbal caută să le contro
leze și i ,
în ultimă instanță, să ajun
gă la funcții importante la 
nivel municipal. Un busi
ness ea oricare altu^..

I Candidatul s-a prezentat 
,ă examenul de stat. Exa- 

■ minatorul i-a fixat un pa
cient, căruia candidatul 
urma să-i stabilească diag
nosticul. După căutări obo
sitoare candidatul și-a dat 
seama că se află în fața 
linei' engiine de nepătruns. 
Ca să scape din încurcă
tură, el a spus :

— Onoarea profesiomîlă 
a castei noastre medicale 
mă împiedică să profit de 
această; clipă...

— Dar ce s-a întîmplat ? 
îl întrerupe examinatorul.

— Pacientul mi-a șoptit 
boala de care : suferă I

— Mă îndoiesc de cele 
spuse de dumneavoastră! 
Pacientul e mut din naș
tere, stimate candidat I

Intr-un. muzeu, un vizi-

tr-un fotoliu. Paznicul se 
apropie grăbit :

— Ce faceți? Asta-ifo
toliul lui 
mos !

— Nu-r 
mă ridic.

Vasile cel Fru-
nimie. Dacă vine

tator ostenit se. așează în-

, U..

îff— Vreți să divorțați ? — 
\pntreabă judecătorul.

\ — Da, răspunde soțul.
— Dar dumneavoastră ?
— Și eu, răspunde soția.
— Atunci de ce spuneți 

că nu vă înțelegeți ? ob
servă Judecătorul.

Vț^In timp ce. citește ziarul, 
» ț-tioțul întreabă :
1 ’ — Ai spus ceva, dragă ?

— Da ! Acum două ore, 
răspunde soția I

D. R. GALAȚAN, 
Pctrila

Alifantis vine din 
un teritoriu care de 
nuș Neagu încoace nu ni-l 
putem închipui altfel 
fabulos. E de mirare 
ocmeni atît de îndrăgostiți 
de Brăila nu și-au unit poe- 

. zi.a și întru înălțarea muzicii : 
oare cum ar suna „Cronicile 
de carnaval" cîntate de mul
țimile stadioanelor ? Pină a- 
tunci, sub diferite texte, Im
nul lui Nicu Alifantis își con
tinuă cariera de mare șlagăr, 
îl cîntă elevii, militarii, gos
podinele, cenaclrștii, îndră
gostiți!, suporterii, vînzătoare- 
le, părinții, mai puțin auto
rul, speriat probabil de suc. 
cesul unui cintec ce ar putea 
să-~i pună în umbră restul 
creației. Ca să fim sinceri, 
ce urmărește astăzi artistul 
nu este nici 
blondă, 
(v-om- dezamăgit ?) și 
„soci cu bani de aur um
pleți pină la git", ci, mult 
mai prozaic, vînează „timpul" 
pe care, spune în continuare 
poetul, „nici o vamă nu l-a 
putut opri", 
întreprinderi ar fi, după cum 
puteți iesne bănui, o „lovitu
ră cum alta nU s-a dat".

Avînd tn program un ase
menea obiectiv nu există nici 
un dubiu că, învingător sau 
învins, artistul nu va ieși decît 
cîștigot. Iar Tudor Gheorghe 
nu moi este „singur pe lu
me". „Balada cotidiană" a 
lui Nicu Alifantis acceptă de 
bună voie „Repetabila pova
ră" a recitalului de unuf sin
gur. Nu e puțin lucru ca, a- 
vînd numărul mîinilor limitat, 
să ții într-uno chitara iar 
în alta și sala. Că este și 
actor ne vorbesc ecourile ce-

decît 
că doU

,,o domnișoară 
subțire și suavă" 

nici

Succesul acestei

lor 20 de spectacole la care 
a scris muzica de scenă. Cel 
mai tare iubește muzica 
„Nevestelor vesele din Wind- 
sor", dăr e necăjit că mu
zica lui de scenă este și de 
sertar. Se consolează tot el 
prin gindul exprimat de o 
poezie : „Lumea e cum sin- 
tem noi/ ce cumplită asemă
nare".

Ce și-ar mai dori Nicu A- 
lifantis ? Cităm „De-aș avea 
patru dromaaere/ L-aș citi 

. pe Apollinaire", Dorința e, 
să recunoaștem, mai greu de 
îndeplinit dar nici nu disperă 
din această cauză. Pe pri
mul său disc LP, l-a „citit" 
exemplar pe Ion Barbu (După 
melci) și face același lucru 
cu majoritatea poeților mări 
de ieri și de azi. A intuit 
extraordinar muzica unor ce
lebre versuri bacoviene, o 
stare de pustiu și „melanho- 
lie" levantină, lini spunea că 
linia melodică a unei' poezii 
despre solitudine i-a „venit" 
în aglomerația unui autobuz. 
Poate că acolo se simte o- 
mul mai singur... Păcat că 
Bacovia nu a fost pentru Aii- •. 
fantis o preocupare constăn- 
tă.

O' mare rugăminte în în
cheierea recitalului „Faceți 
din căști pălării și din con
voaie alaiuri civile" Io care 
rtu putem să nu subscriem 
din toată inima, pentru ca 
spre final să schimbe starea 
printr-un alt registru și prin- 
tr-o altă rugăminte : „Mame, 
nu lăsați copiii să se facă 
clowni-artiști/ Faceți-i ingi
neri constructori țt agricul
tori “.

Mihai BARBU

I
I 
I

I
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*
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I
I 
I i

lăută să le contro- i 
aceasta le permite, »I

l

S-a convocat ședință, de 
scară (așa-i spune întîlni- 
rii locatarilor). Apoi s-au 
întrunit din tot ' blocul 
și-n cele din urmă din 
întregul cartier. Proble
ma care se punea era ar
zătoare. Elaborarea unor' 
picioroange. Pentru fie
care om din cartier cile, 
o pereche. Să poată tra
versa balta din fața blo
cului fără să se ude la 
picioare. .

Dezbaterile, încă din 
prima ședință, au fost 
străbătute de concretețe. 
De pildă în faza „scară" 
s-a dezbătut snodul cum 

' trebuie elaborat , fiecare 
detaliu. S-a propus ca la 
executarea, proiectului să 
fie atrași cei mai buni 
specialiști în materie. în 
faza „bloc" cîțivă dintre 
aceștia au și fost nomina
lizați. S-a constatat că în 

■blocul cu pricina locuiesc 
și proiectanți și tehnici
eni. Contribuția acestora 
la elaborarea lucrării nu 
putea, fi neglijată.

Dezbaterile au devenit 
mai pronunțate în faza pe

cartier. S-a făcut calculul. 
Dlocul are trei scări, pe 
fiecare scară locuiesc a- 
tîtea persoane, '.■' cartierul 
are atîtea 
mulțit cu 
brilor din 
fac atîtea 
ciaroange

blocuri, de în- 
numărul mem- 
fiecare familie 
perechi de pi- 
pentru că fie-

nai greu utilizabile. Din 
acest motiv cei care sus
țineau să fie executate 
din lemn au cîștigăt su
fragiul. Așa că pină la 
urmă, supusă votului pro
blema și-a găsit rezolva
rea și. s-a stabilit că pi
cioroangele să fie reali-

Foileton

!n loc de picioroange
care locatar are cite două 
picioare. Circa zece mii 1 
Cineva a exclamat un 
„oho!"... dar responsabi
lul de bloc a temperat 
din nou ' lucrurile, adre- 
sînd părticipanților o în
trebare de natură gene
rală : din ce să se con
struiască
Lemn sau metal ? Pare-. 
rile au fost împărțite. 
Unii au optat pentru me
tal pentru că dt fi mai 
rezistente dar au fost as
pru combătuți pe motiv 
că produsele vor fi în fi-

picioroangele ?

țațe din. lemn de esență 
tare. Să fie rezistente.

După aceste ample dez
bateri cum era și firesc 

., s-a trecut lă executarea 
proiectului. Zeci de oa
meni, aproape întregul 
cartier lucrau zi și noap
te. Se elaborau schițe, de- ' 
sene, grafice, se făceau 
calcule. în fiecare seară, 
apartamentele se trans
formaseră în adevăra
te . ateliere de pro
iectare. S-a terminat și 
această parte teoretică, 
cum i se spune, a fost

chemată comisia de avi
zare să-și spună cuvintul, 
și l-a spus. Au intrat în 
atribuții și alte colective 
ș.a.m.d. Cînd totul a fost 
semnat și.parafat s-a tre
cut la execuție. Din nou 
muncă, nopți albe, zile 
grele și cînd, totul părea 
că se află pe făgașul cel 
bun cineva a Strigat i. 
„Uițe ce fac copiii!“. 
Toți s-au repezit la geam 
Cîțiva băieți cu micile lor 
jucării — greble și lopeți 
din plastic, găleți, și stro
pitori, 0 roabă și uu trac
tor tot din plastic, mun
ceau de zor. Săpăseră un 
șanț prin care se scurgea . 
apa. Unul a făcut și o 
morișcă pe care . apa o 
învîrtea din ce în ce mai 
încet vină s-a oprit, pen
tru că s-a scurs balta 
din fața blocului.

— Inventiv băiatul cu 
morișca.' exclamă unul. 
Asta proiectant șau 
ventator se face.

in-

Val. URICANEANU
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România,de
de tovarășul

Mersul trenurilor din stația Petroșani
valabil de la 23 mai 1982 la, 28 mai 1983

KHARTUM 22 (Aget1- vut loc un schimb de me- 
pres). — Președintele Re
publicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohamed Ni
meiri, l-a primit pe Ion M. 
Nicolae, ministru secretar 
da stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Coope
rării Economice Internațio
nale. șef al Departamentu
lui Cooperării Economice 
Internaționale aflat în vi
zită în Sudan.

Cu această ocazie, a a-

saje de salut între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și șeful sta
tului sudanez.

Președintele Gaafar Mo
hamed Nimeiri u J_. > 
înaltă apreciere eforturilor 
deosebite pe care șeful 
statului român le consacră 
cauzei păcii și cooperării 
internaționale, rezolvării 
pe cale pașnică a con-

flintelor care există astăzi 
în lume. S-a subliniat spri
jinul multilateral _ acordat
Sudanului - - -
personal
Nicolae Ceaușescu, și a fost 

a dat o exprimată dorința comună 
de a dezvolta și diversifica 
schimburile comerciale și 
cooperarea bilaterală în in
teresul ambelor țări și po- 
poare. > ?

Pentru dezvoltarea legăturilor tovărășești
P.C.R. și P.C.G. (interior)dintre

ATENA 22 (Agerpres). — 
Tovarășul Petre Lupu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P. C. R., reprezentantul 
partidului nostru la Con
gresul Partidului Comu
nist din Grecia (interior), 
a avut o întîlnire cu 
rășul Haralambos 
kopoulos, secretar al 
al P.C.G. (interior).

Cu acest prilej.

tova- 
Dra- 
C.C.

în

tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, și tovarășul Haralam- 
bos Drakopoulos a avut loc 
un ■schimb, de mesaje de 
salut. ■

A avut loc un schimb de 
informații cu privire la 
activitatea celor două parti
de. S-a exprimat dorința 
reciprocă de a se acționa 
în continuare pentru dez-

voltarea legăturilor tovără
șești de colaborare și so
lidaritate pe baza stimei 
și respectului reciproc din
tre P.C.R. și P.C.G. (interi
or), în interesul celor două 
partide și popoare, al înțe
legerii și bunei vecinătăți 
în Balcani, al păcii, 
tinderii și colaborării 
Europa și în lume.
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LONDRA 22 (Agerpres). 
—- Intr-o declarație privind 
atacul britanic asupra In
sulelor Malvine, ministrul 
britanic al apărării, John 
Nott, a spus că forța expe- 
diționară britanică a stabi
lit „un solid cap de pod“ 
în insule — informează a- 
genția Reuter. El a preci

nilor de vineri, au fost a- 
tinse cinci nave britanice, 
dintre care două au suferit 
avarii grave. De asemenea, 
forțele britanice au pierdut 
două elicoptere. John Nott 
a declarat că 20 de mili
tari aflați pe unul din cele 
două elicoptere, au fost

căcunoscut, de asemenea, 
vineri fregata r britanică 
„Ardent" a fost scufundată, 
de argentinieni, 20 de 
membri ai echipajului gă- 
sindu-și moartea, iar alți 
30 fiind răniți. Ministrul 
britanic a arătat că partea 
argentiniană a pierdut 12 
avioane și două elicoptere.

Cursă 2708 Simeria — Petroșani 22,20 0,50 ■ ■■ ■’ ii;'-
Cursă 2701 Petroșani — Simeria — — 3,25 5,42
Personal 2082 Petroșani — Craiova — — 5,04 9,38
Cursă 2712 Subcetate — Petroșani 3,30 5,10 — —
Cursă 2732 Petroșani — Lupeni — ■ — 5,23 6,07
Accel, 243 București N. — Deva 23,56 5,54 6.01 7,55
Personal 2022 Simeria — București B. 4,00 6,38 7,03 16,04
Personal 2081 Tg. Jiu — Petroșani 5,25 6,55 —

Personal 2025 Craiova — Simeria 3,25 7,32 7,38 10,00
Cursă 2731 Lupeni — Petrjșani 6,33 7,17 — —
Cursă 2702 Simeria — Petroșani 6,30 9,00 — . —
Cursă 2703 Petroșani — Simeria — ... • 1JF20 13,45
Cursă 2714 Subcetate — Petroșani 12,05 13,34
Cursă 2734 Petroșani — Lupenr — — 14,15 14,.2
Cursă 2705 Petroșani — Simeria — — 14,30 16,55
Cursă 2031 Petroșani — Craiova — — 14,55 18,48
Personal 2083 Tg. Jiu — Petroșani 13,52 15,23 — ?? / —
Cursă 2707 Petroșani — Simeria 15,30 > 17,54
Cursă 2733 Lupeni — Petroșani 15,30 16,05 ■ ■ — ■
•Accel. 242/ Cluj Napoca —

326 București N. 11,40 16,28 16,36 22t51
Personal 2026 Simeria — Craiova 14,25 17,20 17,28 21j36
Cursă 2736 Petroșani — Lupeni — — 18,01 • 18^9
Personal 2021 București B. — Simeria 9,20 18,00 18,10 20,35
Cursa 2704 Simeria — Petroșani ; 16,05 18,37 • - —. —
Cursă 2735 Lupeni — Petroșani 19,00 19,33 —
Personal > 2085 : Craiova — Petroșani 15,50 19,53 —
Cursă 2709 Petroșani — Simeria — 20,15 22,55
Personal 2086 Petroșani — Craiova — — 20,50 0,46
••Accel. 241/

325
București N. — 
Cluj-Napoca 15,20 21,21 21,27 2,32

Cursă 2706 Simeria — Petroșani 19,17 21,43 —
Cursă 2711 Petroșani — Subcetate 1 î-m. - 22,30 0,01
AcceL 244 Deva — București N. 20,45 22,50 22,58 5,05

zat că, in cursul operațiu- dați dispăruți. El a făcut

ȘTIINȚA PETROȘANI 
------ SUCEAVA

de la începu- 
s-a văzut clar

in viteză intre S. 
Viciu și Luca, iar 
pătrunde in tere- 
lintă advers prin-

circulă 
Octav, 
ultimul 
nul de . 
tr-un salt spectaculos pes
te fundașul sucevean Giii- 
șovanu : 8—0. De data a- 
ceasta transformarea 
ratată de O. Stoica, 
min. 58, același ritm 
focant impus jocului F-iT-z-vr-i j ii. rvzvo+rî •, îî /înr

— C.S.M.
12—6. Încă 
tul meciului 
că oaspeții au venit hotă- 
rîți să cîștige in fața stu
denților din Valea Jiului. 
Timp de o jumătate de oră 
a ținut iureșul dezlănțuit de 
moldoveni, căruia local
nicii cu greu i-au putut 
face față. Trei lovituri de 
picior căzute au căutat- în 
această perioadă buturile 
echipei noastre și numai 
șansa a făcut ca studenții 
să nu fie conduși. Intre 
minutele 31—35, cînd iu
reșul oaspeților s-a mai 
potolit, Luca ratează nu 
mai puțin de trei l.p. din 
poziții, favorabile. Abia în 
min. 36 se concretizează o 
pătrundere prin fentă, pe 
dreapta, a lui Catană, care 
pasează lui Ortelecan a- 
flat în fața terenului de 
țintă: 4—0 și, din nou, 
Luca ratează transforma
rea.

A doua repriză debutea
ză tot sub auspicii nefavo
rabile: Băloi, care fusese 
accidentat încă din . min. 1 
este înlocuit cu Aurel Vi
ciu. Tot pe motiv de ac
cidentare este înloauit și 
Ion Florentin cu Dumitraș. 
Jocul ridică din ce în ce 
ștacheta spectaculozitățit 
O fază frumoasă va stîrnl 
aplauze în min. 55 cînd sub posibilități. Așteptăm 
Bonea execută o l.p. „la 
mină", trimite fulgerător 
la Ortelecan care, cu a- 
ceeași viteză deschide și
rul unor pase cum ne-ar 
place să vedem cit mai 
multe pe terenul din dea
lul Institutului. Balonul

este 
in 

sa
de 

tavontu noștri îi duce pe 
suceveni la scorul de 
12—0 ! Catană repetă figu
ra de la primul eseu, ri
dică o minge în diagonală 
peste apărarea adversă și 
Medragoniu, subtil pro
tejat de Petre Dobre, pă
trunde în viteză și în
scrie. Și din nou fundașul 
nostru Luca ratează. Con- 
ducînd cu 12—0, Știința a 
„stins motoarele", ceea ce 
a permis adversarilor să 
reducă din handicap. Ast
fel. după trei l.p. ratate. 
Hău de la oaspeți reușeș
te să trimită mingea prin
tre buturi: 12—3 în - min. 
73. Cu puțin înainte de 
finalul meciului, Livadaru 
„prinde" un drop din po
ziție centrală și scorul de
vine 12—6. S-au eviden
țiat Drumea, Sandu, V. 
Dobre, Medragoniu și Șt. 
Constantin de ia Știința, 
Vlăd, Turcan și Dumitraș 

. de la oaspeți, intr-an meci 
în care localnicii au jucat

• FOTBAL. Duminică, 
ora 11, pe stadionul Aso
ciației sportive Minerul 
Vulcan are loc un adevă
rat derby fotbalistic Val 
Văii Jiului. în cadrul cam
pionatului diviziei C, re
prezentativa minerilor din 
localitate își dispută victo
ria cu acea a minerilor din 
Aninoasa. Dorim o întrece
re sportivă și între cele 
două echipe și între supor
terii lor. La aceeași oră în
cep și meciurile din cam-

(■•■«••■■■■■•••■■■•■■■■•••a 
pionatul județean dintre
Paringul Lonea — Mecani
ca Orăștie și Minerul Uri- 
cani — Metalul Criscior.

deplina mobilizare a echi
pei pentru că, in curînd, 
ne va vizita una dintre 
fruntașele rugbyului româ
nesc. Dinamo, și suporte
rii speră în victorie.

Ioan Dau BALAN

• HANDBAL. Meciul 
contînd pentru campiona
tul republican al juniorilor 
dintre echipele C.S.Ș. Pe
troșani — C.S.Ș. Cluj-Na
poca are Ioc duminică, ora 
11. pe terenul Clubului 
sportiv din localitate. In 
deschidere, meciul din cam
pionatul județean în care 
juniorii II de la C.S.Ș. Pe
troșani întîlnesc pe seniorii 
de la Victoria Călan. Tu
rul III al campionatului 
municipal de handbal al e- 
levilor se desfășoară, du
minică, de la ora 9 pe te
renul Școlii generale nr. 
2 din Petrila. Participă pa
tru echipe de fete și tot a- 
tîtea de băieți din localită
țile Văii Jiului, (D.Cj

*) Acceleratul 242 / 326 Cluj-Napoca — București Nord are grupă de Deva — 
București Nord, iar acceleratul 241/325 București Nord — Cluj-Napoca are gtu-‘ 
pă de București Nord — Deva.
••) Acceleratul 241/325 circulă din Pe troșani Ia Cluj-Napoca fără regim de 

rezervare a locurilor.

FILME

LUPENI — Cultural i 
întîlniri tîrzii ;

URICANI : Tereza.

TV

23 MAI
PETROȘANI — 7 No

iembrie : întîlniri tîrzii ; 
Unirea : Mondo umano.

PETRILA : Călărețul 
electric. -
- LONEA : Maria Mira- 
bela. ■ ■

VULCAN — Luceafă
rul : Legătură de sînge, 
i-ir.

LUPENI — l 
Saltimbancii ; 
resc : Corleone.

URICANI : Toată lu
mea este a mea, l-II.

24 MAI
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Toate mi se 
întîmplă numai 
Unirea : Călăuza, I-1I.

PETRILA : Călăreț ul 
electric.

LONEA : .Organizația 
fantomă.

VULCAN — Luceafă
rul : Afacerea granate- 
lor.

23 MAI
8,00
8,40
9,00
9,30

16,00 
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical: 

Reportaje, muzică,
- dans, umor, desene 

animate, secvențe 
comice dtn filme.

Teleșcoală.
Omul și sănătatea. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii, 
Viața satului.

19,50 Cîntarea Româ- 
■j niei.
20,30 Film artistic: 

„Dragostea unei 
femei". Premieră 
pe țară. Coproduc
ție franco-itaMaR .

22,00 Telejurnal. Sport?
22,20 Melodii îndrăgite.

24 MAI

■S'.

Cultural:
Muncțto- 16,00 Fotbal : România 

— Argentina și 
România — Chile. 
Rezumate înregis
trate.

17.30 Pagini din come
dia cinematografi
că
„Operațiunea 1 
strul". (Partea 
H-a).

18,40 Micul ecran 
tru cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie

mie ; românească :
Mon-

i a

prin
țara mea. Reportaj.

15,00 Emisiune în lim
ba maghiară.

17,45 Repere siriene.
18,00 închiderea pro_ 

gramului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Orizont tehnico- 

științific.
A patriei cinstire, 
moment poetic.

21,05 Cadran mondial.
21.30

20,55

Mica publicitate

Roman foileton : 
„Drumuri", Episo- . 
dul 2.
Telejurnal.
Bijuterii muzicale?

22.20
22,35

pen-

VÎND apartament trei Bărbăteni. O declar nulă, 
camere, telefon 70776 Ha- (695)

, j PIERDUT legitimație dePIERDUT legitimație de '
serviciu pe numele Pali Gi- serviciu pe numele Dupir
zela, eliberată de l.C. VuI- Constantin, eliberată de
can. O declar nula. (692)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Bălăci Dan, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (691)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marta 
Iulian Ion, eliberată, de LM.

ANUNȚ DE

A.U.T.L.P. O declar nulă» 
(697)

PIERDUT carnet student 
pe. numele Vitan Constan
tin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (698)
FAMILIE

Se împlinește un an 
și bunică

BELBAS 
nu mai este printre noi. 
prețuire familia Tomșa.

de cind mult iubita mamă
HERMINA
O amintesc cu dragoste și

. (694)

u'j. n ■ ■ y 1 ' ....V-_
REDACȚIA Șl ADMINISTRATA t PeUojanL sto Nicolo» Sălcescu - 2» t«Ietoane 4 1462 (sccmftniat)* «16 63, 424 44 <secț<i). TIPARUL .•Tipog/ofia Petioșani, sb. N flâlcescu - 2.


