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ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN

Azi, Întreprinderea minieră Vulcan
Directorul minei, ing. IOSIF BOCAN, se angajează, 

cu optimism, in numele colectivului unității :

Efortul depus de întregul colectiv în 
realizări de 
cincinal**

1985 se va materializa
in acest an și

pre- 
anu- 
pen-

prestigiu
— Tovarășe director, 

rezultatele obținute în 
anul trecut de colecti
vul minei Vulcan, sînt 
cea mai elocventă ex
presie a temeiniciei 
pregătirilor pentru 
luarea producției 
lui 1986. Cel puțin 
tru prima parte...
— Nu doar pentru pri

ma parte ci pentru între
gul an 1986, și ca să spu
nem lucrurilor pe nume, 
avetjl pregătite cqn^iții 
de realizare a planului 
chiar pentru actualul cin
cinal.

— In această situație 
vă sugerăm să faceți 
cîteva precizări.

în conducerea politică a activității economie
Stil de munca dinamic, eficient

O Ce învățăminte ați desprins din activitatea pe 1985 ? # Ce 
vă propuneți pentru perfecționarea muncii de partid în noul an ? 

Secretarii de partid au cuvîntul :

în

— Foarte pe. scurt. 
1985, deși am extras 
producție mai mare 
cît în 1984 cu 15 000 tone 
de cărbune, nu ne-am 
realizat integral preve
derile de plan, dar ne-am 
îndeplinit și depășit sar
cinile la lucrările de pre
gătiri. Plusul obținut se 
ridică pînă la 2000 ml. 
Aceasta înseamnă noi 
capacități de producție 
pregătite și ceea ce este 

. foarte important pentru 
perspectiva minei, pen-

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

In 
o 

de-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Record al producției
Vineri, 17 ianuarie, Com

binatul minier Valea Jiu
lui a înregistrat cea mai 
mare producție ‘ extrasă 
din acest an — peste 
31 000 tone de cărbune, cu

, mai 
media zilnică 
de la începu-

zilnice de cărbune

SARCINILE DE PLAN 
Anul 1986

• Producția fizică :
1 500 000 tone

• Pregătiri :
8700 ml

• Investiții:
3150 ml

Trimestrul I

• Producția fizică :
369 000 tone

• Pregătiri:
2020 ml

• Investiții:
770 ml

Comuniștii — în primele rînduri 
pentru promovarea tehnologiilor noi

____ T.„, .... inovării tehnologiilor a- 
adjunct al comitetului de vansate, a strădaniilor de- 
partid din sectorul III, al 
I.M. Lonea : „Obiectivul
nostru primordial, în tot 
cursul anului trecut a fost 
generalizarea tavanului 
de rezistență la toate aba
tajele sectorului. Experien
ța acumulată de brigăzile 
fruntașe, conduse de co
muniștii Iosif Bucur, Gri- 
gore Fatol, Vasile Gaiță, 
Vasile Rus,- din abataje, 
ca și cele de pregătiri; ale 
lui Vasile Pînzaru și Pe
tru Hîrlea, constituie 
bun cîștigat, un bun 
preț, a cărei valorificare 
va sta în acest an în cen
trul atenției. Pe baza pro-

loan Carașca, secretar

un
de

.Vasile Rus- s-au stabilit 
frații Vasile și Mihai Ze- 
grea, iar la pregătiri fra
ții Petru și Gheorghe Hîr- 
lea. La aceștia s-au adău
gat anul trecut 18 tineri 
stabilizați și calificați. De .

..-altfel, am avut în cursu
rile de calificare 28 de 
mineri și 12 ajutori mineri, 
iar în acest an avem deja 
8 tineri înscriși la școala 
de calificare.

Anul în care am pășit 
stabilizarea cadrelor, omo- ridica în fața colectivului 
genizarea brigăzilor, 
brigada lui Bucur, 
stabilizat frații Iosif, 
și Benedek Kertesz, 
mul fiind miner, 
lalțî doi ajutori mineri. La

puse de formațiile de lu
cru pentru folosirea judi
cioasă a dotării tehnice, a 
timpului de lucru, întări
rea ordinii și disciplinei, 
am încheiat anul 1985 cu 
depășiri însemnate, de 
23 500 tone la producție, 
158 ml la pregătiri, 78 kg 
pe post la productivitate.

învățăminte prețioase a- 
vem și în ceea ce privește

In 
s-au 
Emil 
pri- 

iar cei-

aproape 1000 tone 
mult decît 
înregistrată 
tul anului.

Succesul a fost obținut 
prin eforturile tuturor co
lectivelor miniere din mu
nicipiu. Se detașează, prin 
plusurile de producție în
registrate, minerii de la 
Lonea, Dîlja, Aninoasa. U- 
ricani și Valea de Brazi, 
care, împreună, au extras 
peste sarcinile de plan ale 
zilei 715 tone de cărbune. 
Cel mai mare plus —- 271

tone — aparține minerilor 
de la Uricani, care confir
mă, astfel, realizările din 
ultimele zile, cîrid au reu
șit să recupereze o bună 
parte din minusul înregis
trat în prima parte a lunii. 
Și în această zi, minerii 
de la Lonea și Dîlja, au 
confirmat bunele rezultate 
obținute în acest început 
de an, depășind sarcinile 
de plan- cu 183 și, respec
tiv. 104 tone de cărbune.

Iată că vineri, 17 ianua
rie, revin din nou printre 

..Și 
tînăr ,
nos-

Valea de ;

fruntașii Văii Jiului 
minerii celui mai 
colectiv din bazinul 
tru carbonifer 
Brazi. (Ch. O.)

! Inițiativă, hărnicie, spirit de bun gospodar 
!i Pil ?
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r .... ....i nă caracteristică

lucru
Lu

th eca- 
discu-

batajele 
miniere

Stîlpi hidraulici 
peste plan ■

Asigurarea rezervei de
stîlpi hidraulici pentru a-

întreprindcrilor 
din municipiul 

nostru constituie o sarci
nă de prim ordin aflată 
în atenția colectivului de 
muncă de la SȘH Vulcan. 
In prima jumătate a aces
tei luni, aici au fost fa
bricați, pesta plan, 200 
stîlpi hidraulici destinați 
abatajelor. In acest mod, 
indicatorul producție mar
fă a fost depășit, pînă în 
prezent, cu un milion de 
lei. (Gh. O.)

sarcini calitativ.;.. sptfrite. 
Factorul determinant al 
realizării acestora sînt tot 
oamenii, muncă lor Cali
tativ sporită, ■ «exemplul 
stimulator al •e'onumiști- 
lor. Au pășit în -.noul ah 
cu forțele celor 4 organi
zații de bază judicios re-I

I 
\ 
\ 
\
V
V

\
V
V
V
I
V

Ioan DUBEK
cum avem în lucru două 
Combine de abataj pen
tru sectoarele IV și yi. 
Echipa condusă de An- 
toniu Dubim execută 
reparațiile și adaptarea 
combinelor pentru trans
portorul TR4“.

Un popas în secția hi
draulică a atelierului ne

— Dispozitivele de ră- din punctele de
> principale- ate I.M.

— Da, sînt terminate, peni 
le puteți lua.

— Bolțurile și burghiu-
rile ?

— Și pe astea, Pentru
grinzi veniți miine..., ' , .

Am reprodus o frîntu- tel ierului mecanic.
■ ' v" ' \ ' . ■ ..... 1- '. . ton ; /in4-rnl z-J . imra din dialogul purtat, m
într-una din zilele aces- stnt indispensabile , for- întărește convingerea ca
tui început de an, între Piațiilor. de muncă din „suprafața’' vine operativ
maistrul Vasile Moldo- subteran, fapt pentru ca- în sprijinul minerilor. Lă-
van, din cadrul sectoru
lui V, și maistrul princi
pal Vasile Racolța, pen
tru a vă introduce în at
mosfera de lucru cotidia-

unuia

atelierul 
nic. „Ceea ce. am 
tat cu maistrul Moldo
van constituie doar o 
părticică din munca noas
tră — ne sptme șeful a- 

De
sigur, astfel de materiale.

(Continuare in pag a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI

fe rie străduim să ono-. cătușii Petru Florea, Ăn~ 
răm comenzile în cît mai draș Vass, Anton Balcu, 
scurt timp posibil. Acti
vitatea principală • o O. GHEORGHE
constituie însă reparați- ■ " " ' '
ile utilajelor. Chiar a- (Continuare în pag. o 2-a)

DE LA O DUMINI
CĂ LA ALTA ■ Săr
bătoarea tinereții — Re
zultatele referendumu
lui muzical Disco-top 
SR ■ Arheologie, isto
rie ■ Secretele uiiei 
afaceri de stat.

(In pag.

Brigada condusă de Traian Pop. face parte dintre fruntașii din sectorul 
III al I.M. Uricani. In imagine, schimbul lui Ioan Dregus, înainte de efectua
rea pontajului» Foto: Claudiu BURILFANU
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Sesiune de examene
- « Vh

Activitatea din Institu- institutului se- afla mtr.-o 
tUi de mine în aceste zile continuă tensiune, intelec

tuală necesară în înțelege
rea și aprofundarea disci
plinelor fundamgștale și 
de specialitate.

Etapă de sinteză a pro
cesului instructiv si educa
tiv,. sesi unea de 
a fost precedată. dd 
samblu de măsuri 

. nate pregătiri. Sub 
marea comitetului 
partid, catedrele ele

este caracteristică etapelor 
de bilanț, de finalizare a 
procesului de pregătire a 
viitorilor specialiști în mi
nerit. De luni, începe se
siunea de examene - după 
primul semestru al actua
lului an de învățămînt su
perior, an în care au avut 
loc lucrările primului Con
gres al științei și învăță- 
mîntului, eveniment poli
tic care deschide perspec
tive ample în: perfecționa
rea învățămîn tulul prin 
integrarea organică cur 
cercetarea, proiectarea și 
.producția. Ia amfiteatre 
și laboratoare, la bibliote-. 
că și în cămine studenții -

examene 
urii an- 

dfrsti- 
indru-

7 de 
speciă- 

' îițate și-au sporit; progra
mul de consultații, iar cor- : 
pul profesoral, împreună 
cu, asociațiile studenților 
comuniști.; ăti inițwt dez-

T. SPĂTARU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Pe agenda organizațiilor de sindicat
Intensificarea întrecerii socialiste

roșu

127 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR

MANIFESTĂRI OMAGIALE

i Profund implicate în so
luționarea cu maximă o- 
perativitate a probleme
lor legate de producția a- 
nului 1986, organizațiile 
de sindicat din întreprin
derile și instituțiile mu
nicipiului trăiesc, în a- 

i ceasta perioadă premer
gătoare conferințelor de 
dare de. seamă și alegeri, 
o puternică efervescență 
creatoare. In centrul preo
cupărilor se află acțiunile 
consacrate creșterii pro
ducției de cărbune, a pro
ductivității, asigurării u- 
nui grad înalt de eficien
ță a muncii. Con
comitent cu măsu
rile, întreprinse pentru so
lution area problemelâr de 
producție. în toate organi
zațiile de sindicat sînt lua
te și măsuri politieo-or- 
ganizalorice care, așa cum 

f ne asigură . interlocutorii 
? noștri au drept obiectiv 
i intensificarea întrecerii so- 
' cialiste și asigurarea tutu

ror condițiilor neceșaip 
realizării și depășirii pla
nului.

Ioan Cornea, președin
tele comitetului sindica
tului I.M. Dîlja i „Conti
nuăm și în acest an să a- 
cordăm o atenție sporită 
menținerii unei stări dis
ciplinare corespu n zii toa- 
re, preocupările noastre 
fiind orientate spre elimi
narea definitivă a absen
țelor nemotivatc și, odată 
cu aceasta, spre ' creșterea 
productivității muncii. Co
mitetul sindicatului a or
ganizat recent o dezbatere 
deosebit de utilă la care 
au participat toți șefii de 
brigadă în vederea stabi
lirii angajamentelor în în
trecerea socialistă -pe anul 
1986 înfăptuirea angaja
mentelor are o temeinică 
bază prin cele peste 400 
tone extrase suplimentar 
pînă în prezent, plus care, 
pînă lâ sfîrșitul lunii va 
fi dublat**.

Gheorghe Șerban, pre
ședintele comitetului sin
dicatului I.M. Petrila : 
„Printre preocupările prio
ritare ale organizației noas
tre de sindicat se înscriu: 
organizarea în bune con- 
dițiuni a întrecerii socia
liste între brigăzile și sec
toarele de producție; per
fecționarea pregătirii pro
fesionale, menținerea unei 
stări disciplinare bune, 
care să asigure realizarea 
planului la extracția de 
cărbune; crearea unor Con
diții superioare de muncă 
și de viață pentru toți oa
menii întreprinderii.

In această direcție, co
mitetul sindicatului a sta
bilit un cuprinzător pro
gram de acțiune din care 
nu lipsesc „zilele, săptă- 
mînile și decadele record 
în producție**, alte iniția
tive muncitorești cu efecte 
productive superioare.

Grupaj realizat de 
Gheorghe CHIRVASA

• Ea biblioteca din A- 
ninoasa, s-a prezentat o 
expunere despre importan
ța Zilei de 24 ianuarie. In 
sala de apel a minei a a- 
vut loc un microspectacol 
de muzică și poezie.

• In ziua de 23 ianuarie 
la IUMP, începînd cu ora 
14, în cadrul „Colocviilor 
de istorie**, Casa de cultu
ră din Petroșani organizea
ză un colocviu cu tema 
„Unirea Principatelor — 
moment crucial în istoria 
poporului român**.

• La Lupeni. în ziua <le 
24 ianuarie, în cele două 
licee sînt programate mi- 
crospectacole dedicate U-

nirii la care își vor aduce 
contri buția formații artis
tice ale elevilor ■— parti
cipante la Festivalul na
țional „Cîntarea României**.

• Tot ia Lupeni, sub 
genericul „Unirea — na
țiunea a făcut-o !**, Ia 
clubul sindicatelor se va 
deschide o expoziție de 
artă plastică. Expun ar
tiști plastici amatori, 
membri ai cercului „Pa- 
leta“.

• La Uricani, sub egida 
clubului sindicatelor, are 
loc, în ziua de de 24 ia
nuarie expunerea „File din 
istoria multimilenară a 
patriei — 24 ianuarie 1851)“.

Expunerea va fi susținută 
la căminul de nefamiliști, 
începînd cu ora 17 și va fi 
urmată de un microspec
tacol la care vor participa 
formații artistice ale clu
bului.

• Tot în ziua de 24 ia
nuarie, la ora 11, la Pe- 
triia, în sala de spectacole 
a clubului va vea loc sim
pozionul cu tema „Actul 
Unirii în literatura româ- 
nâ“. Va urma un specta
col festiv, pe platoul din 
fața clubului, organizat de 
Consiliul orășenesc de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă.

H. DOBROGEANU

în conducerea politică a activității economice

!

Comuniștii *
Urmărind cu perseveren
ță îndeplinirea sarcinilor, 
analizăm decadal și semi- 
decadal, rezultatele, mo
dul cum își îndeplinesc 
membrii de partid sarci-

în primele rînduri
(Urmare din pag. I)

Inițiativă, hărnicie, spirit de bun gospodar
(Urmare din pag. 1)

specialist în pompe de 
înaltă presiune, și strun
garul Irimia Bolog, din 
formația coordonată de 
Iosif Duly, tocmai termi
naseră axul unui conca
sor pentru fărîmițărea 
cărbunelui. „A fost o 
lucrare executată în re
gim de avarie, vine pre
cizarea maistrului Nico- 
tae Sirb. Incheind-o, bă
ieții se apucă aeum de

lucru la hidraulica com
plexului SJifA-2, care 
urmează să fie pus în

condiționare . a pieselor j 
și subansamblelor. De la i 
sing. Florea Așțeleanu, j

funcțiune la sectorul IV. obținem cifra care indi- 
Tot ei urmează să repa
re și să modifice conca- 
sorul de la sectorul XII, 
eoncasor prin care va 
trece întreaga producție 
a carierei11.

Nu o dată am consem
nat căactivitatea mese
riașilor de la mina Lu
peni ține pasul cu acțiu
nile de recuperare și re-

că economiile realizate 
în urma acțiunii de re
condiționate, în anul 
1995 : peste 13 milioane 
lei. Ce denotă aceasta ? 
Nimic altceva decît că, 
la atelierul mecanic al 
minei Lupeni, inițiativa 
tehnică, - hărnicia și spi
ritul de bun gospodar 
merg mină in mină.

r

partizate pe locuri de mun
că, cu sarcini precise pri
vind respectarea tehnolo
giei de lueru cu tavanul de 
rezistență, stabilizarea și 
integrarea în exigențele 
muncii în subteran al noi
lor încadrați. Comuniștii 
Vasile Anton, N. Hăbuc, 
Nicolae Chirvaise, Gheor
ghe Pintilie, șefi de schimb, 
ca și maiștrii Gheorghe 
Rusu, Carol Repaș, Gheor
ghe Zyancîuc, Ioan Dima, 
depun o activitate susți
nută atît pentru mobiliza
rea formațiilor de lucru la 
realizarea exemplară a 
planului, întărirea ordinii 
și disciplinei, cît și pen
tru. pregătirea și prin .rea 
de noi membri de partid.

nile încredințate. De fapt, 
ritmicitatea depășirilor pe 
ianuarie e un semn bun i 
ne apropiem de 1000 tone 
de cărbune producție su
plimentară**.

„Realizări
(Urmare din pag. I)

avut
mecanizate,

2.

tru dezvoltarea produc
ției de cărbune extras am 
pregătit și pregătim în 
continuare condiții pen
tru introducerea mecani
zării în abataje.

_  Nu ar fi o noutate 
pentru colectivul mi
nei Vulcan.
— Mina a mai /

- complexe
dar nu mai mult de
In acest an vom introdu
ce 5, dintre care două de 
mare înălțime. Și în a- 
ceste condiții volumul 
producției extrase meca
nizat yn crește în acest 
an de la 6 la sută, cît 

f este acum, la cel puțin
30 la sută în Ultima par
te a anului. Deocamda
tă ponderea o dețin aba
tajele cameră 65 la sută, 
dar în următorii ani va 
fi în favoarea producției 
extrase cu mecanizare 
complexă.

— Tovarășe director, 
mina Vulcan se

de prestigiu
fruntă cu apariția focu
rilor endogene care au 
scos unele capacități 
din circuitul produc
tiv. Cum veți soluționa 

'această problemă ?
— In momentul de fa

ță problema este rezolva
tă. Toate focurile de mi
nă active au fost asana
te, iar pînă în luna fe
bruarie vom intra în a- 
ceste zone și , vom reda 
producției capacitățile i- 
mobilizate. Și acestea vor 
contribui în mod substan
țial la creșterea produc-, 
ției de cărbune extras. 
Ne cămine sarcina, dato
ria de a acționa eu ho- 
tărîre și responsabilita
te sporită pentru preve
nirea apariției acestor fe
nomene atît de nedorite.

— Avi nd foarte mul
te locuri de muncă, pe 
o arie de răspîndire 
mare, cum ați soluțio
nat problema aprovi
zionării formațiilor de 
lucru ?

Cum am dori să o

soluționăm ! Și nu 
numai o dorință, ci 
necesitate. Trebuie 
trecem 
locurilor de muncă înde
părtate sau care au pe 
traseu plane înclinate de 
lungimi mari, pe instala
ții de monorai. Avem ne
voie de aproximativ 10 
astfel de instalații. Pînă 
atunci aprovizionarea se 
face, cu un consum mare 
de posturi, folosim prea 
multe fSrmații, prea 
mult efectiv în această 
activitate. Necesară, foar
te necesară, dar care o- 
dată mecanizată ar fi și 
mai eficientă și cu mai 
puțin consum de posturi.

— Tovarășe director, 
la o mină atît de în
tinsă și pe orizontală și 
pe verticală, eu una 
dintre cele mai mari 
producții planificate și, 
deocamdată, fără prea 
multă mecanizare este 
necesară o coordonare 
deosebită a întregii ac-

este 
o 

să 
aprovizionarea

cincinal**
— Absolut. Coordona

rea se realizează începînd 
de la nivelul colectivului 
de conducere, colectiv îb 
care s-au statornicit - re
lații de strînsă colabora
re, iar acțiunile stabilite, 
măsurile întreprinse, de
ciziile luate și materiali
zarea lor sînt făcute cu 
toată responsabilitatea 
și competența profesio
nală. Nu avem probleme 
tehnice pe care să nu le 
putem rezolva la nivelul 
colectivului nostru teh
nic, probleme pe care să 
nu le stăpînim. Acest stil 
de muncă a fost impri
mat și preluat la toate 
nivelele. Aceasta nu s-a 
făcut în cîteva luni ci pe 
parcursul a mai bine de 
Un an. Roadele încep să 
apară. Colectivul este 
sudat și acționează efi
cient pentru creșterea 
producției de cărbune, 
pentru dezvoltarea minei, 
pentru ridicarea aceste
ia pe Un loc fruntaș In- 
tre unitățile miniere ale 
Văii Jiului.

Preocupări pentru o mai buna 
stăpînire a

Teodor Culda, secreta
rul organizației de bază 
2/c: „Am rămas în Urmă 
anul trecut cu 13 000 tone 
de Cărbune, iar la produc
tivitatea muncii am înre
gistrat, de asemenea, ne- 
«ealizăii față de plan. La 
aceasta au contribuit 
seamă de neajunsuri : 
fecțiunile în fluxul 
transport, întîrzierea 
gătirii 
de producție, aproviziona
rea deficitară a locurilor 
de muncă. Odată cu dez
baterea cifrelor de plan pe 
'86, aceste neajunsuri au 
fost analizate cu răspun
dere, stabilindu-se măsuri 

*pentru remedierea lor. Unii 
membri de partid ca An
drei Ud var, Ioan Pîrgafiu, 
loan Sbcaci au fost puși 
în discuția adunărilor ge
nerale, pentru abaterile de 
la disciplina muncii, pri
mul fiind chiar sancționat.

■ încă de anul trecut am re
zolvat problema fluxului 
de transport pe orizontul 
de bază, eeea ce a făcut 
ca în luna decembrie să 
avem un plus de peste 
1300 tone.

Pentru acest an, urmă
rim implicarea responsa-

A

o 
de- 
de 

pre- 
noilor capacități

producției
bilă a fiecărui comunist, 
mai ales a celor cu func
ții de răspundere — pen
tru o mai bună stăpînire 
a producției, a fiecărui 
compartiment. Astfel, co
munistului Ion Cestache 
i s-a trasat sarcina să Ur
mărească activitatea echi
pelor de aprovizionare a 
locurilor de mumă ; un 
alt comunist, Petru Balpg, 
ave în sarcină supraveghe
rea calității reviziilor și 
reparațiilor electromeca
nice, iar S. Ladanyi și Pe
tru Crețu au în răspunde
re întreținerea utilajelor 
în marile abataje frontale.

Concomitent ea repar
tizarea membrilor de 
partid pe locuri de muncă, 
cu sarcini precise, eu axa
rea propagandei vizuale 
în sector pe prevederile 
planului pe 1986, urmărim 
prin analize exigente, de- 
eadale și semidecadale, 
rezultatele pe brigăzi, mo
dul cum se achită mem
brii de partid de sarcinile 
încredințate. Prin în țări- 
rea disciplinei, prin îmbu
nătățirea condiții!» da 
transport, avem toate con
dițiile, chiar din luna ia
nuarie, să ne realizăm in
tegral sarcinile de pton“.

Sesiune
(Urmare din pag 1)

bateri referitoare la situa
ția cu care studenții în
cheie acest semestru' î- 
naintea examenelor. Oda
tă cu această sesiune de 
examene pentru studenții 
din anii I—IV, se vor des
fășura și examenele din 
ultimul semestru pentru 
anii terminali, noua pro-

de examene
moție de ingineri care vor 
participa la realizarea pro
gramelor de modernizare 
a mineritului și dezvoltare 
a producției de cărbune, 
punîndu-și în valoare com
petența profesională for
mată cu ajutorul profeso
rilor în amfiteatrele și la
boratoarele Institutului de 
mine din Petroșani.

LA CONCURSUL națio
nal „Ex-Iibris“ 
dea, organizat 
ea județeană, 
artiști plastici
Jiului, Iosif Tellmann și 
Dafinel Duinea au obținut 
4 premii naționale. (P.

• vacs)
I FOAIE VOLANTA.
I teactivă, mobilizatoare,
I ne executată grafic și

de la Gra
de bibliote- 

cunoscuții 
din Valea 

Și

Ko-

A- 
bi- 

efi-

cientă este foaia volantă ambianță adecvată. La a- 
editată de Consiliul oa- menajarea acestuia, pe 
menilor muncii de la I.M, lingă contribuția colecti- 
Paroșeni, în colaborare cu vului de oameni ai mun- 
redacția ziarului nostru. 
Este, de fapt, Un ziar al 
minerilor de la Paroșeni, 
pentru oamenii muncii 
de la această întreprinde
re fruntașă. (M.B.)

PATINOAR. Pe
sportivă a preparației Co- 
roești funcționează un fru
mos patinoar unde copiii, 
ținerii (și nu numai ei), pot 
petrece clipe de destinde
re pe luciul gheții, într-o

baza

cii de Ia preparație, un a- 
port substanțial a avut 
organizația orășenească 
U.T.C. Vulcan. Pe 
Un patinoar și la Petro
șani ? (P.K.)

VINĂTOREASCA. La o- 
ra la care citiți aceste rîn
duri, cel puțin 150 de vî- 
nători sportivi ai filialei 
din Petroșani se află „la 
lucru**, străduindu-se să 
prindă, în cătarea puștii,

cît mai mulți mistreți. Au 
făcut-o cu succes, în. a- 
cest sezon, de 22 ori, dar... 
numărătoarea trebuie să 
ajungă la ^1 puțin 45. „ 
cît indică planul. Și nu se 
va opri aici, potrivit unei

cînd tradiții i după cum ne in
ion 
tro-

can** sau spre altele din 
împrejurimi se îndreaptă 
în fiecare sîrnbătă zeci de 
tineri muncitori de la In-* 
treprinderea de confecții, 
Uzina de prepafbre și 
SSH, unități aflate pe ra
za orașului Vulcan. Și a- 
ceasta prin preocuparea 
organizațiilor de tineret 
din unitățile amintite, 
preocupare ce vizează ca

în-

formează tovarășul 
Stoica, șeful Filialei, 
feelc vînătorilor din Vale

fiecare dată,
tinerii să-și petreacă, 
tr-un mod cît mai plăcut, 
sfîrșitul de săptămînă. 
(Gh. O.)

au fost, de 
consistente. După 
știm, în asemenea 
nu se urează 
că ne abținem... (S.B.)

SPRE cabana „Pasul Vîl-

ocazii
,Noroc“, așa

CINEMA. O excelentă 
peliculă, „Campionul* poa
te fi vizionată astăzi la 
cinematograful „7 Noiem
brie** din Petroșani. Un 
film din lumea sportului, 
aparținînd cinematogra
fiei americane contempo
rane. (Al. H.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

•
I
I
I
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ARHEOLOGIE Șl ISTORIE
UNDE ESTE RANISSTORUM? (II)

Se știe că al doilea răz
boi a fost purtat de Tra
ian cu mai puțină înfoca
re, dar . cu mai multă chib
zuință. Principalul 
roman 
motive asupra cărora 
vom stărui aici, cel sud- 
estic, aproximativ Călan 
— Hațeg — Pui — Petrila. 
Statul major roman tre
buia să se găsească în spa
tele acestuia la o distanță 
rezonabilă și locul impor
tant, plasat tfndeva, cam. 
la mijlocul său. Dar, nu 
numai atît și demn de luat unei simple sugestii 

vitoare Ia* localizarea 
tului major roman, mi se 
pare că actuala sau mai 
bine zis, vecinătatea locali
tății Pui ar putea eginci-

front 
a devenit — din 

nu

în seamă : la cea mai mi
că depărtare față de ceta
tea asediată I Columna 
traiană ne arată că scena 
prezentării pe o tavă a

la Pui ? 
pe locul 
și dacă 

informa-

CITITORII FOTOGRAFIAZĂ

Foto : Vasile POLLAK

LITERATURĂ DE ANTICIPAȚIE

Planeta fără nume

capului celui care fusese de cu Ranisstorum.
- * ' ' 1 se găsește centrul frontu

lui amintit și pe deasupra 
un punct de plecare pe 
axa de penetrație : Pui — 
Grădiște eu toate căile 
sale : Pui — Fizești — Va
lea Văratecului — Piatra 
Roșie ori Pui — Fizești 
— Valea Dreptului — Ro
bu — Ponorîci — Poiana 
Omului — Grădiște sau 
Pui — Măgura —- Murgoi 
— Robu, Pui, Federi, Mur
goi — 
castru
Da, el 
numit 
e să respectăm 
țiâ pe care terenul ne-o 
păstrează, posibil chiar do
uă castre, dintre care unul, 
cel mai vechi, de o remar
cabilă mărime.

într-un 
cuvinte, 

localitate 
cît răsâ- 

rețea

Decebal, are loc 
castru. Cu alte 
Ranisstorum, o 
autohtonă cît de 
rită cu o minimă 
rutieră și mai ales-un cas
tru în apropierea sa. Nici 
unul din castrele romane 
existente în sud-estul Sar- 
mizegetusei inventariate 
și studiate într-un recent 
și amplu articol al cărui 
autor este I. Fereițczi, nu 
îndeplinește condițiile 
rute. Cu titlul modest

ce-

sta-

Robu ș.a. Exista un 
roman aici 
se găsește 
„Grădiște"

' Zb.:' . '

Cîștigătorii Disco-top ’85
1. Alina Florescu; 2. Daniela Varga; 3. Caliopia 

Popa.
MUZICA ROMÂNEASCA :
1. Cărare peste timp — COMPACT; 2. Dra

gostea e ca marea — AURA URZICEANU; 3. Ești 
totul pentru mine — COMPACT; 4, Cei ce vor fi — 
IRIS; 5. Spune-mi cine ești — SEMNAL M; 6. Fe
restre spre cer — MASS MEDIA; 7. Clopotele — 
ACUSTIC; 8. Lumea sîntem noi — DIDA DRA- 

*.GAH; 9. îndrăgostiți! lumii — STELA ENACHE ; 
10. Nu te mișca — TIMPURI NOI.

MUZICA STRĂINA :
1. MODERN TALKING — Cheri, Cheri, Lady 

2» OPUS — Live is Life; 3. BAD BOYS BLUE -
You’re A Woman; 4. BAD BOYS BLUE — Pretty 
Young Girl ; 5. MODERN TALKING — You’re My 
Heart, You’re My Soul; 6. BONEY M — Young, 
Free, and Single; 7. BALTIMORA — Tarzan Boy; 
8. ELTON JOHN — Nikita; 9. RIGIIEIRA — L’estăte 
Sta Finendo; 10. LIONEL RICHIE — Say You, Say 
Me.

sărbătoarea tinereții 
muzică, dans, 
care divertis- 

împletit cu pa-

Tinerețe, 
o seară in 
meniul s-a 
siunea de a descifra tai
nele muzicii contempora
ne. Așa a fost ieri la Casa 
de cultură din Petroșani. 
„Discoteca" prilejuită de 
festivitatea de premiere 
a „Disco-top-ului SR *85". 
Cei peste 600 de tineri au 
ascultat primele 10 melo
dii românești și străine, 
clasament alcătuit pe baza 
a peste 200 de scrisori. 
Florin Silviu Ursulescu 
— oaspetele tinerilor din 
Petroșani — a făcut un a- 
devărat tur de forță, pre
zentând cu măiestrie pro
gramul discotecii, noutăți

muzieale, explicații com
petente pe marginea lor.

Aplauzele au răsplătit, 
firesc, pe cele trei cîștțgă- 
toare ale Disco-top-ului 
SR. Cu obrajii înroșiți de 
emoție câștigătoarea „Dis
co-top-ului SR ’85“, Alina 
Florescu, . din Petroșani, 
ne-a spus : „Vin cu multă 
plăcere la discotecă unde 
ascultăm o muzică de ca
litate. Mă bucur mult 
pentru premiul obținut".

Premiile oferite de zia
rul „Steagul roșu" și Casa 
de cultură a sindicatelor, 
plachete, abonamen
te la ziarul nostru au dat 
un aer festiv acestei seri 
a muzicii, a bucuriei și ti
nereții.

IUVIIC.U vas— iu \

(cronică rimată)
Precum cunoaștem din

povești,
IUBIREA e ceva concret
ce, 
se 
ori
Ca

încontinuu... nota zece. 
(Ane note-o lasă rece). 
Un șofer pe-autobuz, 
(nu e vina dumisale 
și de-aceea nu-1 acuz) 
ar iubi doar stații goale 
...de le-ar întîlni în cale. 
La tonete și tejghele,

Dr. V. MORARU

ș

G înduri
• Nu va zbura mai repede ca vin tul cel dus de

Valeriu BUTULESCU

c
l

•ș

Două cite două..

• Cînd vine din vecini și muzica bună ne e- 
nervează.

• Corrida. înainte de a fi prefăcut în biftee, 
taurUl trebuie înjosit public. ■

• Cînd nu am curajul să refuz, devin generos.

• Uneori binele erupe vulcanic.

• Din epava unei constelații se naște uneori e 
galaxie.

în împrejurări firești, 
poartă, fie mai discret, 
abordată-n mod direct.
de exemplu-al meu

vecin, 
are-o dragoste nebună <)lte un gestionar 

pentru multdiscutatul vin 
și-alte lichide... dar din

prună 
...ce-s consumate ca arvună. 
Un amic iubește banii, 
(o dragoste interesată) 
deoarece nu aduc anii 
ce îți aduce dintr-o dată 
...o sumă ce-i nedecontată. 
O fetiță de la „șapte", 
ce cu ochii mă petrece, 
ar iubi, dacă se poate.

ce
nu s-a-ndrâgostit de ele, 
ci iubește nu prea rar 
...diferența la cîntar.
(Ei ! Iubire pe furiș.,,).
Și-a zis „el", sau poate

„ea":
„Să pot iubi, de s-ar putea, 
așa cum numai eu aș vrea, 
cum IARNA își iubește 

albul 
din fiecare fulg de nea".

Mircea ANDRAȘ

Mai discret, guvernul ia 
contact cu opoziția, pen
tru a preveni o politizare 
a afacerii care ar putea 
înnegri imaginea Franței. 
In aceeași joi, generalul 
Roger Emin, numărul doi 
de la DGSE, se deplasea
ză la Primărie pentru a 
conferi cu Robert Pan- 
draud și Michel Roussin, 
colaboratorii cei mai a- 
propiați ai lui Jacques Chi
rac. Pe plan internațio
nal, asigurarea, dată de 
președintele Republicii 
primului ministru al Noii 
Zeelande. - David Lange de

a coopera în ancheta a- 
flată în curs tinde să de
zamorseze ofensiva anti- 
franceză în Pacificul de 
Sud. Conducătorul neoze
elandez primește mesajul: 
după ce a afirmat, Ia * 23 
iulie, că poliția franceză 
cunoaște autorii sabota-

tactică trăiau în trei me
dii diferite. Niciodată nu 
se putură privi cu adevă
rat în ochi fără să fie Îm
piedicați de masivele căști 
de protecție, niciodată nu 
se putură îmbrățișa "•fră
țește fără a zornăi greoa
iele costume spațiale. Pu-

! cu
noască cu adevărat? Era 
destul de greu de răspuns.

— Analizează compo
ziția atmosferică, Goma, 
spuse Rbeo în timp ce se 

i comen
zilor necesare pentru o tr- 
solizare fără primejdii. -: 
NAVA PAMINTEANA. -

—• Colosal, Rodeon *, stri
gă emoționat Remus. Vom 
putea respira aici ea șl a- 
easă ! Qxigen ! Magnific !

Tensiunea creștea...
NAVA KHALlANA.

— Nu-mi vine să cred ! 
Bo, vino să vezi 
dispozitivele de 
Argon curat!
de noi...

Tensiunea creștea... 
NAVA TIZI ANA.

— Să fie oare adevărat? 
Privește. Rheo t Cred că 
visez. Radon aici ?

Tensiunea creștea...

Nu își termină propozi
ția deoarece f rinele de ser
viciu intrară în funcțiune 
și se concentrară asupra 
comenzilor următoare. A- 
ceiași întrebare străfulge
ra creierele celor doi kha- 
lieni, ereînd în jurul cape
telor lor aureole fosfores
cente, rezultat al unor mari teau oare astfel să se 
emoții.

Vor reuși oare ?
3. In cea de-a treia as

tronavă spiritele nu erau 
mai liniștite. Tizienii, cu 
tot calmul lor renumit în concentra asupra
Uniune, nu reușeau să se 
păstreze lucizi în fața ne
cunoscutului.

— Rheo, ce părere ai de 
toată povestea asta ? Crezi 
în izbîndă ?

Celălalt păstră un mo
ment de tăcere.

— Și eu sînt un tizian 
ca și tine, spuse. Pot oare 
să văd peste zidul care 
obturează clipa următoare?

Nu, ce-i drept, zise 
Dar mă întreb ce 

fel de ființe populează a- 
ceestă planetă ? Care este 

, felul lor de a fi ? Sînt răi 
sau buni ? Cred în dragos
te sau în ură ? Ce fel de 
gaz respiră ? Radon ca noi, 
argon ca și khalienii, sau 
oxigen ca pămîntenii ?

Era adevărat. Cele trei 
civilizații din Uniunea Ga-

ce indică 
analiză. 

Norocoșii

Liviu PIRȚAC, 
student

franceze. Totuși : Charles 
Hernu a trebuit să-și a- 
nuleze două călătorii în 
străinătate și să' rămînă recția 
la dispoziția șefului statu
lui, care l-a reținut timp 
de două ore. Un dialog 
fără îndoială animat.

La originea afacerii 
jului și conotația sa poli- xistă, totuși, o reală 
țică, el așază un bemol la 
cheia acuzațiilor sale, de- 
ciarînd — la 10 august — 
că nu are nici o probă a- 
supra participării servi
ciilor franceze la acțiunea 
criminală stigmatizată de

. mai înalte autorități

e- 
ne- 

liniște a serviciilor fran
ceze asupra activităților 
mișcării Greenpeace. Po
veste veche, care datează 
de la instalarea, în 1966, 
a centrului de experimen
tări nucleare în Polynezia. 
Micile flotile ale organiza-

țiilor pacifiste au fost în 
mai multe rînduri neutra
lizate prin tot soiul de 
mijloace, inclusiv prin u- 
nele de nemărturisit. La 
începutul acestui an, di- 

con tr a spiona jului 
din DGSE s-a alarmat mai 
ales de turnura amenință
toare luata de noua cam
panie antinucleară pe care 
această organizație inter
națională se pregătea să o 
lanseze în cursul toam
nei. Exista teama unei de
monstrații foarte specta
culoase, cu mari întăriri 
de mass media, ca și de o 
tentativă de debarcare cu 
forța în Mururoa.

(Va urma)
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Schimb de mesaje
româno-brazilian

. BRASILIA 18 (Ager-, 
preș). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a fost în- 
mînat un mesaj special 
președintelui Republicii 
Federative a Braziliei, Jo
se Sarney.

Cu acest prilej. s-au 
transmis președintelui Bra
ziliei un salut cordial și 
cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de progres, prosperi
tate și pace pentru popo
rul brazilian prieten.

Exprimînd înalta sa a- 
preciere față de România, 
față de prodigioasa activi
tate a președintelui 
Nicolae Ceausescu, pre-

ședințele Jose Sarney 
mulțumit pentru mesajși 
a rugat să se transmită to
varășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial, 
cele mai bune urări de să
nătate și succes în activi
tatea sa consacrată progre
sului economico-social al 
României, apărării păcii 
și securității internaționa
le.

Schimbul* de mesaje a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către președintele 
Jose Sarney a tovarășului 
Petru Enache, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, 
trimis personal al președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Viitoarele orientări ale P.C. Italian

a
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în Consiliul de Securitate al O.N.U.

Respingerea proiectului 
de rezoluție libanez

NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpres). In Consiliul de 
Securitate al O.N.U. s-au 
încheiat dezbaterile asu
pra, stăr i de încordare din 
•udul Libanului, creată că 
urmare a acțiunilor agre
sive repetate și abuzurilor 
forțelor armate ale Israe
lului. '

Reprezentantul perma
nent al Libanului la O.N.U. 
a prezentat un proiect de 
rezoluție care preconiza 
retragerea neîntîrziată și

forțelor 
de gra- 
ale Li

necondiționată a 
israeliene dincolo 
nițele recunoscute 
banului și respectarea
strictă a suveranității, in
dependenței, unității și in
tegrității teritoriale ale Li
banului. ' " ,

Proiectul de rezoluție 
nu a putut fi aprobat 
urmare a recurgerii de 
tre S.U.A. la dreptul 
de veto, în calitate
membru permanent al Con' 
siliului de Securitate.

ca 
că- 
lor 
de

Convorbirl în legătură cu 
situația din Lesotho

4
FILME

19 ianuarie
■ PETROȘANI — 7 No

iembrie : Campionul, I-II; 
Unirea: IancU Jianu Zap- 
ciul; Parîngul: Promi
siuni. ■ ;

PETRILA: Kramer
contra Kramer.

LONEA: Iubirea are 
multe fețe, I-II.

VULCAN — Luceafărul: 
Aripi de zăpadă.

LUPENI — Cultural : 
Căpitanul răzbunării.
, URICANI : Mușcheta
rii în vacanță.

20 ianuarie
PETROȘANI — 7 

iembrie: Fructe de
Vraciul, 

Călărețul

— Stan și Bran — cas
cadori ai rîsului.

— Eternitatea ca record 
poetic.

— Telesport.
— Meridianele ' cînte- 

cului și dansului.
— Teatru vesel’ de du- 

pă-amiază.
— Cotidianul în 600 de 

secunde,
— Autograf sonor.
— Secvența telespec

tatorului. 
Monumente ale 
nității 
den țoi 
(color). 
Film
— Producție a stu-' 
dioului de 
Inchiderea 
mului.
Telejurnal.

19,15 Călătorind 
gul Dunării 
tre. 
(color).

— E p ot a Nicolae 
Ceaușescu — Un 
drum mai scurt spre 
marea cea... mare. 
Cîntarea României, 
(color).
Film artistic i 
De două ori 
(color).
Feerie pe 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea 

mului.

14,40

15,00

19,00

u- 
și indepen- 
românilor.

documentar

film TV. 
progra-

de-a lun- 
albăs-

No-
pă-

19,35
Kramer

MASERU 18 (Agerpres). 
Intre oficialități din Ma
seru și din Africa de Sud 
a avut loc, la Pretoria, la 
17 ianuarie, o rundă 
convorbiri consacrată 
surilor instituite de
mul din R.S.A. împotriva 
regatului Lesotho, sub mo
tivul că acesta ar acorda 
sprijin membrilor Congre
sului Național African 
(ANC), . organizație interzi-

să de autoritățile rasiste 
sud-africane.

Blocada economică îm
potriva statului Lesotho, 
dependent de R.S.A. prin 
situația sa geografică de 
mică enclavă muntoasă în 
teritoriul sud-african și 
de stadiul său de subdez
voltare, a creat o situație 
gravă în regat din punct 
de vedere al aprovizionă
rii cu alimente de primă 
necesitate, carburanți, me
dicamente etc.

20,15

dure; Unirea:
I-II; Parîngul: 
electric.

PETRILA : 
contra Kramer.

LONEA: Un colț de o- 
raș.

VULCAN — Luceafărul: 
Cîinele electronic.

LUPENI — Cultural :
Succes inspectore.

URICANI : Sezon 
pace în Paris.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice județene Hu
nedoara.

șapte.
în cadrul unei conferințe 
de presă, ținută la Stras
bourg, informează agenția 

- ANSA.
Documentul pregătitor 

în vederea Congresului 
P.C.I. urmărește „să con
tribuie la deblocarea si
tuației politice italiene și 
să creeze condițiile pen- 

gu-

- STRASBOURG 18 (A-
gerpres). „Opțiunea euro
peană" a P.C. Italian, in
tensificarea dialogului cu 
stingă europeană, orienta
rea în direcția „depășirii 
divizărilor istorice din miș
carea muncitorească", re
echilibrarea relațiilor cu 
S.U.A. în cadrul NATO 
șînt principalele capitole Q alternativs în

vern și în țară".
din documentul viitorului 
Congres al P.C.I., din a- 
prilie a.c. — a anunțat se
cretarul general al parti
dului, Alessandro Natta,

Schimb de focuri în 
apropiere de capitala 

Ugandei
KAMPALA 18 (Ager

pres). Potrivit unor surse 
din Kampala, în localita
tea Buloba, în apropiere 
de capitala Ugandei, au 
reizbucnit ciocnirile între 
armata' guvernamentală 
(UNLA) și forțele rebele 

i: încadrate în Armata de 
rezistență națională (NRA). 
Agențiile UPI, Reuter și 
China Nouă relatează că 
schimbul de focuri între 

, cele două părți a provocat 
panică în capitala țării.
: Luptele de la Buloba 
intervin la o lună de la 
semnarea în capitala Ke- 
nyet. Nairobi, a unui a- 
cord de încetare a ostilită
ților între cele doUă părți 
și de instaurare a unui 

i t climat de securitate și con
lucrare. ■■■'■ ■

de
mă- 

regi-

21,40 gheață.

de progra

20 ianuarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Știința în Epoca I 

Nicolae Ceaușescu I 
— documentar. |
Tezaur 
(color).

i Roman 
Sorrel 
(color).
Premieră pe țară. 
Producție a televi
ziunii britanice. E- 
cra ni zarea după ro
manul cu același ti
tlu de George War
wick Deeping. E- 
pisodul 1,

21,50 Telejurnal. ’ 
22,00 închiderea progra

mului.

folcloric.20,35turcești s-a prăbușit în 
vestul provinciei Balike- 
șir, în timpul unui zbor 
de antrenament. Doi mili
tari și-au pierdut viața în 
urma accidentului, infor
mează agenția Associated 
Press, citind organe de 
presă turcești.

IN AUSTRIA a fost crea
tă o nouă organizație în 
favoarea păcii — „Medicii 
împotriva morții nuclea
re". Intr-o declarație pu
blicată în capitala - Aus
triei, această mișcare își 
afirmă deplina solidarita
te cu țelurile și activitatea 

■ organizației internaționale 
„Medicii lumii pentru pre-

DE LA UZINA de loco
motive din Voro.șilovgrad 
(R.S.S. Ucraina) a pornit 
spre nordul sovietic prima 
locomotivă Diesel cu o 
capacitate de 6000 cai-pu- 
tere. Noua locomotivă este 
destinată, în special tran- 

. sporturilor în condiții de 
temperaturi scăzute. Ea 
este de trei ori mai puter
nică decît predecesoarele 
fabricate la Voroșilovgrad 
și are un consum de com
bustibil redus la jumătate.

DATORITA serialului 
„Dallas — Compania pe
trolieră Ewing", 
Texasului este asaltată 
anual de un număr mare 
de turiști care doresc' ... 
vadă ranch-ul Southfork, 
Potrivit municipalității, 
pentru vizita „raiului" lui 
J.R., la Dallas sosesc 
nual 350000 de turiști. Ma- Numărul # infracțiunilor 
rea lor majoritate reușesc 
să pătrundă doar în curtea i 
ranch-ului : pentru inte- de 1983..
vioare, costul este deosebit UN AVION militar a- ris și reluat de 
de „pipărat". parținînd forțelor aeriene France Presse.

«
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20,55 foileton s 
și fiul.

capitala

sa

a-

FIRMA JAPONEZA 
„Toyota Motor Co." a 
produs vineri automobilul 
cu numărul 50 000 000, de
venind astfel a patra so
cietate din occident, după 
firmele americane „Gene
ra] Motors", „Ford“ și 
„Chrysler" care atinge a- 
cest nivel.

IN ANUL 1984, în Ma
rea Britanie au fost înre
gistrate 12 milioane de in
fracțiuni, o cincime din- , .
tre ele fiind comisă cu a- întîmpinarea războiului 
plicarea forței, a anunțat nuclear".
Direcția Centrală de Sta- NUMĂRUL șomerilor 
tisțică a Marii Britanii, înregistrați oficial în Fraii- 

’ citată de agenția TASS.ța era, la sfîrșitul lunii 
' decembrie, ; de 2 322 000, 

grave a crescut în anul relevă un raport al Mi-
respectiv cu 8 la sută față niSterului francez al Mun-

cli, dat publicității la Pa- 
agenția
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Luptătorii sovietici de
. Ia știlul liber vor debuta 

în actualul sezon interna
țional, odată cu disputarea, 
în U.R.S.S., a tradiționale-

. lor întîlniri ale echipei 
reprezentative cu formația 
S.U.A. Sînt prevăzute trei 
meciuri: la Kiev, la 28 ia
nuarie, la Tașkent, în ziua 
de 5 februarie, și la Frun
ze, la 7 februarie.

De asemenea,
din lotul U.R.S.S. vor
prezenți la 
turneu de. la 
nuarie — 2 
care și-au 
participarea

■ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT ■
se va desfășura la Paris 
un turneu internațional 
masculin de handbal, la 
care și-au anunțat parti- 
parea echipele ' Granitas 
Kaunas, Volan Szeged, 
Slask Wroclaw, Proletar 
Zrenianin, selecționata Al
geriei și formația franceză 
US Ivry.

luptătorii 
fi 

tradiționalul 
Tbilisi (31 ia- 
februarie), la 
mai anunțat 

sportivi din 
S.U.A.,' Bulgaria. Ungaria, 
R.D. Germană, Grecia, 
Cuba, Mongolia, Polonia, 
România, Finlanda, Ceho
slovacia.

Intre 6 și 9 februarie mania și Elveției.

La Paris s-a efectuat 
tragerea la sorți a grupelor 
de calificare pentru faza 
finală a celui de-al 21-lea 
campionat european femi
nin de baschet, programat 
în luna septembrie 1987 
în Spania. Echipa Româ
niei va juca în grupa C, 
împreună cu selecționate
le Cehoslovaciei, R.F. Ger- 

Turncul

de calificare va avea loc 
în R.F. Germania. Primele 
două clasate în grupă se 
califică pentru turneul fi
nal.

In runda a 6-a a turneu
lui internațional feminin 
de șah de la Jaițe- (Iugo
slavia), maestra româncă 
Dana Nuțu a cîștigat • ia 
Petek, tar partidele Niko- 
lin — Ciourdanidze, Stad
ler — Veroczi, Petrovici 
— Maximovici și Cejici — 
Madl s-au încheiat remi
ză. In clasament conduce 
•Madl, cu 4,5 puncte, ur
mată de Cihurdanidze, cu 
3.5 (1). Dana Nuțu ocupa 
locul 5 cu 3 puncte.

In sferturile de finală 
ale competiției. internațio-

nale de tenis „Turneul 
campionilor" de la New 
York, jucătorul suedez 
Anders Jarryd l-a eliminat 
cu 6—I, 6—2 pe Brad Gil
bert (S.U.A.), în timp ce 

.Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
l-a învins cu 6—3. 6—3
ne Tim Mayotte (S.U.A.)

Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Los Angeles 
(California) atletul ame
rican Billy Olson a stabi
lit cea mai bună perfor
manță mondială pe teren 
acoperit in proba de sări
tura cu prăjina, cu 
talul de 5.88 m.

Vechiul record 
nea lui Serghei 
(U.R.S.S.), cu 5,87 m, 
fusese realizat cu trei zile 
în urmă la Osaka (Japo
nia). .. Ț

rezul-

a părți- 
Bubka

Și
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11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor :

— Telefilmoteca 
ghiozdan.
Expediție pe para
lela 37 grade.

• Episodul 2.
12,4ODin cununa cînte

cului românesc — , 
muzică populară, 
(color).

13,00 Album duminical, 
(parțial color).
Din sumar :

— Premiere muzicale C 
'86.

de

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 

dicată. Informații
nen- 

zilnic 
după ora 16, Lupeni, Bu- 

: levardul Păcii, bloc 2, ap.
33. (5755)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Merao- 
iu Constantin, 
de I.M. Petrila. O 
nulă. (5753)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Ștefan 
Cristian și Șerban Ovidiu, 
eliberate de Institutul ■> de 
Mine Petroșani. Le decla
răm nule.- (5752)

PIERDUT legitimație 
.. serviciu pe numele Măru- 

ehberata șan Ana eliberată 
declar IPSRUEEM Petroșani, 

declar nulă. (5754)

ANUNȚURI DE FAMILIE

șan Ana, eliberată de
■ j. o

Colegii apropiați de la I.A.C.C.V.J., împărtă
șesc durerea încercată de Cucu Silvia, cu ocazia 
pierderii mamei sale

PĂUNA ELENA (5759)

• , FAMILIA anunță cu profundă durere împlini 
rea a 6 săptămîni de la decesul celui care a fost

SUCIU IOAN (PUIU) ■ -
Lacrimi și flori pe mormîntul său. (5758)

• SOȚIA anunță împlinirea unui an de la decesul 
scumpului ei soț

’ MARCAU VALERIU
Nu-1 voi uite niciodată. (5756)

Redacția și administrația ; Petroșani, str Nicolae Băicescu, m 4. Telefoane,: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții. ..........
Tiparul ■ Tipografia Petroșani, str Nicolae Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365. 


