
îndeplinirea planului
La IPSRUEEM Petroșani, creșteri substanțiale au cunoscut, în acești ani, gradul 

de înnoire tehnică și nivelul de pregătire profesională a personalului muncitor. In 
imagine, sub coordonarea maistrului Ioan Npuchoff se execută lucrări de bobinară 

pentru motoare de măre putere energetică. Foto: I. LICIU
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La încheierea lunii ianuarie, realizările înregistrate impun
Acțiuni perseverente pentru

La încheierea lunii ianuarie, realizările înregistrate impun

• Combinatul minier, la nivelul unită
ților din Valea Jiului, a îndeplinit planul 
producției de cărbune net în proporție de 
sută la sută, iar producția marfă a fost 
depășită cu 1,6 la sută. • Șase întreprin
deri miniere raportau îndeplinirea și de
pășirea prevederilor de plan la producția 
de cărbune brut, împreună, cu aproape 
5000 tone. • Cea mai mare producție ex
trasă suplimentar o înregistrează minerii 
de la Lonea: 2400 tone de cărbune. :

In acest început de an, minerii Văii Jiu
lui, ca de altfel și ceilalți oameni ai mun
cii din unitățile aparținătoare combina
tului, au acționat cu înaltă răspundere 
pentru îndeplinirea prevederilor de plan 
stabilite, pentru creșterea producției de 
cărbune extras. Jumătate din întreprinde
rile miniere ale Văii Jiului au obținut pro
ducții suplimentare, iar alte două între
prinderi — Lupeni și Aninoasa — s-au 
situat, prin realizările. înregistrate, la un 
nivel apropiat de prevederile de plan sta- 

’ bilite. Aceste realizări confirmă pe deplin 
optimismul manifestat la început de an de 
conducătorii întreprinderilor amintite. Ne- 
confirmări au existat doar la patru dintre

Dorin GHEȚA

SITUAȚIA REALIZĂRILOR 
Luna ianuarie (%) 

Cărbune brut extras
1. I.M. Lonea
2. I.M. Dîlja
3. I.M. Vulcan
4. I.M. Paroșeni
5. I.M. Bărbăteni
6. I.M. Petrila
7. I.M. Lupeni
8. I.M. Aninoasa
9. I.M. Uricani

10. I.M. Livezeni
11. Cariera C. Neag
12. I.M. Valea de Brazi 
C.M.V.J.

102,2
101.7
100.8
100,5
100,5
100,0

94.8
91,4
87.9
83,2
69,6
53.8
93.9
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Producția
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100,0

104,0
112,4

133

104,0
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123,0

La I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani,’ într-o atmosferă 
angajantă a avut loc adu
narea reprezentanților oa-' 
menilor muncii care a dez
bătut, cu exigență și înal
tă răspundere muncitoreas
că, modul cum consiliul oa
menilor muncii, întregul 
colectiv au muncit în ulti
mul ari al cincinalului tre
cut pentru realizarea sar
cinilor de plan, stabilind 
în același timp măsurile același timp s-a menționat 
politico-organizatorice și

tehnîco-economice din pri
mul an al actualului cin
cinal.

S-a relevat că. anul 1985 
a fost un an de răscruco 
pentru acest tînăr colectiv, 
an în care au obținut cele 
mai bune rezultate de la 
înființare, demonstrînd în 
acest fel reale posibilități 
de a răspunde necesităților 
actuale de recondiționate și 
confecționare a tot mai 
multe piese pentru utilaje
le din dotarea minelor. In

(Continuare în pag. a 2-a)

I.M. Aninoasa. O brigadă omogenă, în care succesele au la bază climatul de ordine și disciplină. For
mația din care fac parte minerii din imagine este condusă de cunoscutul brigadier Vasile Florea.

Foto : Șt. NEMECSEK

faptul că, în anul 1985 con
siliul oamenilor muncii a 
desfășurat o muncă mai stă
ruitoare pentru mobilizarea 
colectivului în vederea rea
lizării integrale a indicato
rilor de plan, pentru ridi
carea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor. Ast
fel s-au obținut depășiri de 
8 376 000 Iei la producția 
m tă și de 22 692 000 lei la 
producția marfă constînd 
din 5 888 stîlpi SVJ supli
mentar sarcinilor de plan, 
341 țevi flanșate, 249 tone

tuburi de acraj, 244 tone 
plasă de sîrmă, și repara
ții curente de mașini, -uti
laje, instalații și echipamen
te miniere în valoare de 
5 565 000 lei.

In domeniul activității de 
investiții, de asemenea, s-au 
realizat depășiri la princi
palii indicatori. S-aU mo
dernizat linii tehnologice în 
execuția reparării utilajelor 
miniere, prin autodotară, 
s-au realizat standuri de 
probă, cu aparate de mă- 
su ră și control, s-au asimi
lat și executat piese de 
schimb pentru utilajele din 
import. Au existat preocu
pări pentru calificarea și 
perfecționarea forței 
muncă, asigurîndu-se 
acest fel 56 de 
prelucrători prin
prin cursuri de calificare și 
1691 de oameni ai muncii 
prin cursuri de perfecțio-

Gheorghe SPINU

de 
în 

muncitori 
așchiere

(Continuare în pag. a 2-a)

Familia — universul educației
și răspunderii sociale

Cu principalii 
indicatori îndepliniți

In cea dinții lună din pri- 
mul an al actualului cinci
nal, colectivul oamenilor 
muncii de la întreprinde
rea de Utilaj Minier Petro
șani, mobilizat puternic de 
chemarea secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
a face totul pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor 
de plan, raportează succe
se importante. Astfel, pro
ducția marfă a fost înde
plinită în proporție de 101,9 
la i suta, productivitatea 
muncii 10.1,8 la sută, utila
je miniere 106,7 la sută. La 
piese de schimb s-a înre
gistrat o producție supli
mentară de 15 000 000 lei. 
S-au evidențiat secțiile sus
țineri miniere, echipamente 
hidraulice și prelucrări la 
cald. (Gh.S.j

Dimensiunile umane ale unei performanțe tehnice minerești

!
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j . nerul Cornel David, și mă 

mira îngrijorarea totuși 
atent strunită, de sub cu
vintele lui. O problemă 
personală, îmi spuneam, 
pentru că aici treaba mer
ge bine : sectorul are plus 
de cărbune aproape 1 500 
de tone. Randamente mari 
pe post. Calitatea ireproșa
bilă a producției, O dis-

1 
I

!

tru lugne, am adus ban
daje pentru șase metri, 
am făcut lungirea, am 
montat două armături.

In ciuda enumerării,

Totiil ar putea fi spus într-o frază i „La întreprin
derea minieră Paroșeni, brigada de pregătiri a lui 
Nicolae Popa, din sectorul II, lucrînd cu o combină 
de înaintare, a obținut un nou record la acest gen 
de lucrări, pe Valea Jiului, realizînd în luna ianua
rie 221 ml —cu 20 ml în plus față de vechiul re- fructuoasă, din voce făz- 
cord, datînd din octombrie 1984“. batea o aceeași îngrijora-

Oare totul ? Nu credem, pentru că... Căd ' re reținută. Deci, încă o 
problemă personală, am 
dedus.

Mă interesez de șeful 
de brigadă — e doar, prin 
tradiție, schimbul lui. 
Nicolae Popa nu-i acum, 
la șut. Probabil o altă

Vorbeam cu tînărul șef 
al sectorului II, subingi-

au

tuție aproape de rutină, 
pentru că la mina Paro
șeni lucrurile bune 
devenit ceva obișnuit.

— Cum e, Alecule ?
Se apropiase cineva. Era, 

aveam să aflu, Alecu Mî-
nășoiu, șef de schimb la problemă personală, pre- 
brigada 'de pregătiri a lui supun. Cam multe proble- 
Nicolae Popa.

— Scocul e pe drum. ' C.T. DIACONII
— Și vo-
— Am ortul pa- (Continuare în pag, a 2-a)

Grijă deosebită pentru 
mulți copii 
de la Consiliul popular ma
ni cipal Petroșani.

— In luna ianuarie, ara 
întocmit, doar la nivelul o- 
cașului Petroșani, peste 600 
dosare pentru acordarea de 
ajutoare mamelor cu 3, 4 
sau mai mulți copii. In a- 
celași timp, verificăm și 
reactualizăm mai mult de 
150 dosare ale mamelor ca
re aveau, înainte de apari
ția Decretului, mai mult de 
4 copii.

— Acestea sînt „datele 
problemei" la Petroșani. 
Dar la nivelul Văii Jiuluit

— La nivelul municipiu
lui va trebui să alcătuim

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

mamele cu
Se șpune- undeva că fa

milia este laboratorul u- 
manității, universul bucu
riei, dar și al marilor res
ponsabilități. Ea este ca
drul în care se nasc, cresc, 
se formează germenii vi
itorului unei societăți — 
copiii. Recentele măsuri 
pentru majorarea alocați
ilor și ajutoarelor de stat 
pentru copii — expresia a 
politicii de înaltă răfpon
dere, pentru viitorul na
țiunii, a partidului și sta
tului nostru sînt transpu
se în viață și în Valea Jiu
lui. Despre semnificația în
deplinirii și modalitățile lor 
de aplicare, am stat de vor
bă, zilele trecute, cu juris
ta Gherghina Șerban, șe
ful sectorului administra
ției de stat și secretariat (Continuare în pag. a 2 a)
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Viața de partid

Discuțiilor individuale — 
caracter concret, eîicient

In Uzina de preparare pentru ridicarea nivelului 
Lupeni au demarat discu- general al activității orga- 
țiile individuale ale birou- nizațiilor de bază, îmbună-
rilor organizațiilor de baza 
cu membri de partid — 
important mijloc de perfec
ționare a activității comu
niștilor, de întărire a in
fluenței politice a fiecărei 
organizații de bază, a fie
cărui membru de partid în 
rindul colectivelor din sec
țiile uzinei, pentru concen
trarea eforturilor acestora 
în direcția înfăptuirii inte
grale a sarcinilor ce ne re
vin în 1986, pe linia îmbu- 
nătățiriii tehnologiei de 
preparare, asigurarea ritmi
că a tuturor sortimentelor 
de cărbune, mai ales a ce
lui pentru cocsificare, ce
rute de industria siderur
gică.

Desigur pentru a fi efici
ente, biroul comitetului de 
partid a cerut birourilor 
organizațiilor de bază ca 
discuțiile individuale să ai
bă un caracter cît mai 
concret, să nu se desfășoare 
la întîmplare. De aceea, 
desfășurarea în condiții co
respunzătoare a discuțiilor 
cu membri de partid pre
supune ca ele să fie te
meinic și din timp pregătite. 
De aceea, la baza demară
rii discuțiilor individuale 
au stat concluziile desprin
se din analiza discuțiilor 
individuale desfășurate a- 
nul trecut. Avem în vedere 
să se discute, mai întîi, cu 
acei tovarăși cărora la pre
cedenta discuție le-au fost 
adresate critici și li s-au 
făcut observații pentru 
anumite lipsuri, în așa fe» 
îneît să se vadă dacă au 
ținut seama de recomandări 
și în ce mod trebuie aju
tați în continuare. Totoda
tă s-a acordat prioritate 
discutării și cu aceia în 
activitatea cărora se obser
vă în continuare unele ne
ajunsuri Foarte mult ne-a 
preocupat ca discuțiile in
dividuale să favorizeze des
prinderea unor concluzii

tățirca stilului de munca al 
b.o.b. și al comitetului de 
partid. Un accent deosebit 
se pune, mai ales în orga
nizațiile de bază nr. 1, 2, 
3, 5 și 7, pe modul cum se 
achită comuniștii de sarci
nile de producție ; au fost 
criticați cel care nu utili
zează judicios timpul de 
lucru, care dezorganizează 
procesul de producție, prin 
neprezentarea la comenzi 
și fac nemotivate, sau nu-și 
îndeplinesc sarcinile de par
tid si de producție. Aseme
nea probleme avem cu tova
rășii Traian Bîrsan, Nicolae 
Puia, Iosif Ldrincz. Paulina 
Giura, Gheorghe Nagy, Flo- 
rea Tudor, Aurel Dumitru, 
Nicolae Constantin. ‘ Unii 
dintre acești tovarăși sînt la 
prima, abatere, alții au avut 
și anul trecut. Cu acești 
tovarăși, b.o.b. a purtat 
discuții, au fost atenționați 
și în adunările generale.

Și în viitor vom acorda 
o atenție prioritară mem
brilor; de partid sancționați 
sau atenționați, urmărind 
cu exigență dacă au tras 
învățămintele cuvenite din 
măsurile luate. In - cadrul 
discuțiilor individuale un 
accent deosebit punem pe 
calitățile profesionale, po
litice și morale ale membri
lor de partid, pe contribuția 
pe care și-o aduc la reali
zarea sarcinilor economice, 
politice și sociale.

Comitetul nostru de par
tid abordează cu atenția 
cuvenită aceste acțiuni, iar 
biroul său urmărește ca 
membrii comitetului să 
ajute concret birourile or
ganizației de bază ca discu
țiile individuale să se con
stituie într-un important 
mijloc de perfecționare a 
vieții de partid

Nicolae DEOANCA, 
secretar adjunct 

al comitetului de partid — 
Uzina de preparare Lupeni

Grijă deosebită pentru
mamele cu

(Urmare din pag. 1)

1960 dosare. Deci, în Valea 
Jiului există 1960 familii 
care au 3, 4 sau mai mulți 
copii. O cifră elocventă pen
tru a dovedi grija de care 
se bucură aceste familii. 
Lunar, ajutoarele alocate 
acestor familii se ridică la 
784 000 lei.

— Pentru mamele
încă nu și-au depus dosa
rele, citeva recomandări.

— Dosarele trebuie să 
cuprindă: o cerere, decla
rație tip (de la birourile de 
copiat acte), copii după cer
tificatele de naștere ale co
piilor și după certificatul 
de căsătorie, copie după 
sentințe ale judecătoriei. în

mulți copii
tere al mamei, proces ver
bal al comisiei de pensii și 
asigurări sociale de la lo
cul de muncă al mamei, a- 
deverlnțe școlare pentru 
cp pi ii cuprinși într-o formă 
de învățămînt.

— Pentru reactualizarea 
dosarelor vechi ?

— Pentru mamele caie 
au beneficiat și pînă acum 
<■.<■ ajutoare, d carele re- 
buie reactualizate, fiind ne
cesare doar o cerere, o de-
clarație tip care se primeș
te, de la Consiliul popular 
municipal, adeverințe șco
lare, precum și certificate
le de naștere ale copiilor și 
de căsătorie, în original. Un 
ultim amănunt: dosarele se

cazul încredințării copiilor primesc la consiliul popu- 
unuia dintre părinți, copie Iar zilnic, între orele 8.30— 
după certificatul de naș- 12,00.

*

A

Cind recordul devine o problemă personală
(Urmaie din pag f)

me personale pe aici, re
flectez. Întreb ce-i cu a- 

1 cel scoc.
Și brusc, că atunci cind 

cind pui degetul sau cu- 
vîntul pe rană, îngrijora- 
rarea < elor doi a căpătat 
glas. Aveam să aflu că 
scocul de la combina toc
mai s-a rupt. Că trebuie 

1 să fie înlocuit de urgență.
Aveam să aflu că, de fapt, 
ca reporter, fără să știu, 
am ajuns, în aceste clipe, 

/ în miezul fierbinte al fău
ririi unui nou record mi
neresc de înaintare în 

' lucrările de pregătire din 
Valea Jiului. Că mai sînt

i 12 metri pînă la „granița" 
. actualului (încă) record.

Că mai sînt doar patru 
zile pînă la sfîrșitul lunii 
(asta o știam, deja), 
media de înaintare

că
este

de 7 și 8 metri, că, deci, 
recordul poate fi bătut, 
că scocul...

Scocul a fost schimbat: 
n-a fost nici ușor, n-a fost 
nici fără emoțiile timpu
lui care presa. Lăcătușii 
Constantin Alexe și Mir
cea Olteana s-au întrecut 
pe ei înșiși. Oamenii au 
reluat înaintarea, și schim
bul a predat ștafeta „pe 
plin". Viteza de avansare 

a revenit la vîrfurile dina
inte. Mai corect spus, a 
fost adusă la aceste cote. 
Și menținută aici, in 
schimburile următoare. ...  ,_______ r.___
Timpul devenise. în gale- Și a lui Aurel Dumitru, 
ria din stratul 5, blocul și a lui Mihai ' Ungurea- 
V, răbdător cu oamenii 
brigăzii. Mai corect spus, 
fusese făcut să 
răbdător.

In aceste zile ale 
lor metri, n-am 
să-l întîlnesc pe brigadie
rul Nicolae Popa. Mereu

devină

ultimi- 
reușit

Acțiuni
(Urmare din pag. I)

întreprinderile miniere și anume la Uri- 
câni, Livezeni, Exploatarea de Cariere 
Cîmpu lui Neag și I.M. Valea de Brazi. 
Conducerile acestor întreprinderi miniere, 
colectivele respective trebuie să treacă, 
încă din primele zile ale lunii februarie la 
acțiuni mai ferme, mai hotărîte pentru înde
plinirea integrală a sarcinilor planificate și 
la recuperarea minusului acumulat în luna 
ianuarie.

Remarcabil este faptul că la nivelul 
unităților miniere din Valea Jiului care 
aparțin de Combinatul minier, producția 
de cărbune net a fost îndeplinită integral, 
iar producția marfă a fost depășită cu 1,6 
la sută.

Rezultate deosebite au înregistrat și co
lectivele de preparatori ai Văii Jiului s

p e r s e v e r e n t e
depășirea sarcinilor planificate la cărbune 
pentru cocs cu 4 Ia sută și cu 12,4 la sută 
la brichete.

La rîndul lor constructorii de la 1ACMM 
au depășit sarcinile de plan la producția 
marfă valorică industrială cu 33 la sută.

Colectivul de la IPSRUEEM Petroșani 
a obținut, de asemenea, importante depă
șiri la principalii indicatori de plan și a- 
nume : 4 la sută la producția marfă, 3.9 
la sută la utilajele tehnologice pentru lu
crările miniere și 23 la sută la stîlpi hi
draulici.

Prin aceste rezultate, semnificative pen
tru puterea de mobilizare și abnegația cu 
care au acționat colectivele de oanîeni ai 
muncii din unitățile Văii Jiului. Combina
tul minier- Valea Jiului a demonstrat că 
dispune de reale posibilități pentru înde
plinirea exemplară a prevederilor de plan 
stabilite pentru anul 1986.

Premii județene
Patru diplome de onoa

re au răsplătit rezultatele 
in întrecerea socialistă pe 
care librăriile din munici
piul nostru le-au obținut în
1985. Menționăm cu satis
facție, librăriile fruntașe : 
unitatea nr. 31 — Petro
șani, condusă de Lucia 
Stan, locul I; unitatea nr. 
33 — Petroșani, condusă de 
Elena Oprea, locul al 
II-lea; unitatea nr. 35 —
Petroșani (cartier „Aero
port"). condusă de Marga
reta Doț, și unitatea nr 43 
— Lupeni, condusă de Ma
ria Jakab. locul al I II-lea.

Felicitărilor noastre le 
adăugăm dorința de a fi, în
1986, și mai prezente în 
viața culturală a munici
piului.

H. DOBROGEANU

f vo informăm
PRIN CONTRIBUȚIA 

utecîștilor, în cadrul acțiu
nilor de muncă patriotică, 

• recent, la I.M. Uricani au 
fost introduse în subteran 
30 armături TH, cărora li 
s-au mai adăugat și 2 mc. tură a sindicatelor reamin- 
letiiri de mină, tinerii ve
nind astfel în sprijinul ac-

AMINTIRI. Din volumul
II al „Memoriilor" academi
cianului Octav Onicescu, 
recent apărut în librării, . .
aflăm un succint tablou al tiyității de extracție. (G.C.) 
Petroșanilor anului 1935 și 
faptul că autorul și poetul 
Vasile Voiculescu îndrăgeau

I munții de la obîrșiile Jiu-
I rilor. O invitație în plus
I la lectură. (I.V.)

CUPA. Astăzi, de la ora 
10, pe pîrtiile de schi din 
Paring se desfășoară între
cerile din cadrul „Cupei 
tineretului" la schi alpin și 
săniuțe, în organizarea Co
mitetului municipal al

U.T.C. Vor participa 80 de 
concurenți din cadrul 
ganizațiilor U.T.C. din 
treprinderi, instituții 
școli. (S.B.)

INVITAȚIE. Casa de

or-
îh-

cui-

ț

Că e Cei de la sector, cei de

I 
A 
A
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* 
I 
ț 
U- 
L 
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*

de personale, ale tuturor 
colegilor de muncă aflați 
în legătură directă cu re-

era pe alt schimb, pe 
schimbul cu probleme. A- 
cestea erau problemele lui 
perȘpngle, Am aflat, despre alizareg acestui record, 
el că este ambițios. Că e V.,SI ,,K

• bun . dp . muncă st cu glas la echipă service a minei, 
care-i îndeamnă pe alții 
la treabă. Un glas care 
poate rosti, împreună cu

. ortacii, pe „borna" celor
221 metri : „Am ajuns". 
Dar cî^e probleme perso
nale pe acest traseu !
Destule. Dacă ar fi să le 
numărăm (și ortacii, acum 
la finiș, o fac cu un zîm- 
bet discret), ar fi, în pri
mul rînd, douăzeci și una.

nu, și a lui Cost i că Axen- 
te, și a lui Vasile Olaru, 
și a lui Dumitru Chircu- 
lescu, și a lui... și a lui... 
Adică atîtea citi ortaci 
numără
Nicolae Popa. Ar mai fi, 
apoi, problemele, tot atit

cei de la transport, cei de , 
la aprovizionare. Intr-un 
cuvînt, întreaga mină, ca 
o mare familie minereas
că. .r■ ■ ■.■.. <

Desigur, specialiștii vor 
face analize, vor efectua 
măsurători : pentru: că un 
record nu poate rămîne 
o performanță în sine, e 
un schimb de experiență 
cu viitorul, pentru viitorul 
producției. Din recordul 
de azi se învață- pentru 
munca obișnuită de mîi- 
ne. Vor fi stabilite tehno
logii, vor fi desprinse ele
mente de organizate opti
mă o muncii, etc. Le su

'd i și acest 
adevăr: cind obținerea

brigada lui p^ne'.n ai™Vei
adevăr : etnd 
recordului devine o pro- i 
blemă personală... ’

Exigență, înaltă răspundere 
muncitorească

(Urmare din pag. I)

nare organizate atit la în
treprindere cît și în alte 
centre de pregătire din ța
ră.

Prin cuvîntul lor, în nu
mele colectivelor pe ca e 
le-au reprezentat, Vasile 
Voiculescu, lăcătuș în ca
drul secției service, Cons
tantin Mendelovici, metro- 
log, Mihai Mihuț, inginer,, 
atelierul de automatizări, 

■Constantin Bratu, lăcătuș 
secția prelucrări la rece, 
Nicolae Borbely, strungar la 
S.S.H. Vulcan, Vaier Cîr- 
stea, lăcătuș secția repara
ții Livezeni, Dumitru Tu

dor, șef echipă la TU Pa- 
roșeni, Georgeta Chircii, bo-, 
binatoare, Victor Vîrlan lă
cătuș în cadrul atelji’iului 
de reparații electrice An
ton Bacu, directorul între
prinderii, s-au angajat . 
în anul acesta sarcinile de 
plan care sînt superioare 
realizărilor din anul tre
cut, să fie onorate integrat 
O dovadă concludentă în 
acest sens o constituie în
deplinirea sarcinilor de 
plan în luna ianuarie, lă 
producția marfă, in propor
ție de 104 la sută, semn că 
acest harnic colectiv este 
mobilizat plenar penii u a 
veni în sprijinul minerilor.

lei de profil 14 grupe de 
vînătoare se vor afla, și în 
această duminică, în căuta
rea mistreților. Deja 9 
splendide exemplare din a- 
cest vinat au devenit, în 
ianuarie, trofee de rivnit. 
Și cum pînă la încheierea 
sezonului (la 15 februarie) 
nu mai e mult este de înțe
les sîrgul vînătorilor. (S.B.)

LA FJLIALA DIN PE
TROȘANI a O.J.T. s-au pus 
în vînzare bilete pentru

tește celor interesați 
așteptați, astăzi, de 
17, la o nouă ediție a 
cultural-distractive pentru 
tineret Li s-au pregătit no
utăți și suprize... muzicale.

VINATOREASCA. Din 
nou, vînătorii la lucru i odihnă și tratament pentru 
după cum ne informează trimestrul al doilea’ al aces- 
Ion Stoica, secretarul filia- tui an. Oamenii muncii din

că sînt 
la ora 
serilor

Valea Jiului își pot procura 
bilete pentru toate stațiu
nile balneoclimaterice din 
țară. (T.S.)

IN CADRUL Teatrului 
muncitoresc „Ana Calda" 
din Lupeni au demarat pre
gătirile pentru o nouă pie- lui un plus de frumos, de 
să „Un băiat de nădejde" ambianță plăcută și opti- 
de Nicuță Tănase, precum mîsm în aceste zile frigu- 
și un pregram de varietăți roase de făurar. (I.B.) 
„Chirița Ia estradă". Regi- 
zor-instructor loan Roșu.

FLORĂRIA I.G.C.L. din 
Petroșani oferă celor Înțe
sați frumoase și încăpătoa
re vaze ceramice faianțate

și păînînt vegetal pentru 
flori, ambalat în pungi de 
plastic. Așadar, două arti
cole utile pentru orice lo
cuință, în care ghivecele cu 
flori, bine întreținute, au 
darul să, confere interioru-

Rubrică realizată de 
Dorin GIIETA

vo infopmăm



arheologie Cititorii fotografiază
Cu cine au luptat romanii?

Am citit nu demult, în încă unul, iar pe culmea
Sargeția nr. XVI-XVII — _
revista muzeului județean (1 896 m) cu Dealul Negru 
de istorie, un interesant ar
ticol scris de eruditul 
clujean ‘ Ștefan Ferenczi. ră care se abate net de la 
istoricul amintit' se ocupă , regulile castram.entăției ro
pe parcursul a numeroase 
pagini, de castrele romane 
care odinioară au constituit 
puncte de sprijin, regrupa
re și atac împotriva cetăți
lor dacice aflate în Munții 
Orâștiei. Din marele lor. 
număr, am ales doar pe 
cele ridicate în zona sud- 
estică, aflate pe sau tan- 

de azi 
nostru.

a fost

gente cu teritoriul 
al municipiului 
Primul dintre ele 
construit în spatele judecă
toriei Petroșani și al fostu
lui liceu. Clădirile noi au 
șters pînă la desființare 
valurile de pămînt și pia
tră care au conturat odini
oară silueta unui castru 
roman de marș. La Banița, 
ori mai bine spus, pe mun
tele Jigorul Mare (1 501 rțț), 
aparținător acestei localități 
se ridică alt castru care 
măsoară cca. 74 000 m.p., 
iar muntele Comămiedul 
din zona Petrilei găzduiește 
chiar două castre (cca.
58 000 m.p.). In sudul aces
tora la o distanță de 30 mi

nute de mers, se mai găsește

■ ‘ ’ i invadatorului roman. Ultimii
care leagă Comărnicelul ani au adus o seamă de 

clarificări și in această di
recție. Chiar ziarul „Steagul 
roșu" a publicat un serial 
deosebit de interesant al 
cărui autor, vechi și norocos 
iscoditor al pămîntului din 

„„__D_...... . ....... ... _ . zona Petrila — Lonea, a
nului și se pare că această scris lucruri ce merită a 
fortificație al cărei plan 
este străin fortificațiilor ro
mane a fost construită de 
Lucius Quietus șef al gru
pului de cavalerie nord-a- 
fricană, unitate militară cu 
statut de aliată a romanilor. 
Alte castre din zona sud- 
estică au mai fost ridicate 
la Pui, Padeș și în fine pe 
vîrfurile Pătru și Aușelu, 
ultimele două măsUrînd 
50 000 m.p. Iată, deci mă
sura efortului roman în
dreptat numai din această 
direcție asupra capitalei 
politico-milițare și religioa-

■ se dace. Un asemenea efort două
pe
bia
cu totul ieșite din comun

(1866 m) se ridică un alt 
castru edificat de o manie-

mane. Forma lui amintește 
figura geometrică a octogo-

trebuia să aibă neapărat o 
contra pondere din partea 
autohtonilor. Cei veniți de 
peste mări și țări — i-am 
denumit pe romani — au 
întîlnit fără îndoială forti
ficații dacice ridicate în 
diverse locuri și mai ales 
pe căile de acces. Este im
perios necesar să fie cău- 
tați și dacii, fortificațiile a- 
cestora, ridicate în calea

Dr. V. MORARU

reținute, printre altele 
despre amenajări defensive 
autohtone aflate în aria ci
tată. Rezistența dacică a 
căpătat un contur mai pre
cis prin descoperirea la 
Ponorîci a unui grandios 
complex de apărare ale 
rui valuri de pămînt și pia
tră întrec cu mult doispre
zece kilometri ! Acest com
plex constituie încă o dova
dă că ostașii lui Traian au 
întîmpinat în cursul celor

DISCO TOP 
S.R. (15)

MUZICĂ ROMANEASCA
1. O altă zi — COMPACT 

2. Spune-mi cine ești — 
SEMNAL M. 3. Cei ce vor 
fi — IRIS. 4. Prietenă ți-e 
muzica — AURA URZI- 
CEANU. 5. Intr-un gind, 
într-un glas — TRIO EX- 
PRIS.

MUZICA STRĂINA
1. Say you, Say Me — 

LIONEL RICIIIE. 2. Attcn- 
zione (Go go Radio) — 
BERNIE PAUL. 3. Cheri, 
Chert Lady — MODERN 
TALKING. 4. Tonight — 
KEN LASZLO. 5. Young, 
Free And Single — BONEY 
M.

Piesa „Say You, Say Me" 
ocupă locul 1 și în topul 
revistei „Săptămîna". Este 
compusă de interpretul ei, 
în colaborare cu J. Carmi
chael.

Semnalăm prezența în 
Petroșani a- unor formații 
de frunte ale rockului ro
mânesc. A concertat deja 
Progresiv T.M.,'- iar joi ne 
vom întîlni cu „IRIS" și cu 
grupul ,,-Riff".

DISC — JOCKEYcabana.
Foto: Vasile POLLAK

Culese de ici...
Tatăl îi reproșează exas

perat fiului :
— Mergi deja de doi ani 

la școală și tot n-ai învățat 
să numeri decît pînă la ze
ce. Ce îți inchipui că o să 
ajungi în viață ?

—. Arbitru de box,
★

In prima zi de școală, în
vățătoarea îi cere lui An
drei data de naștere : . .. _

— 0 martie, răspunde
copilul.

Din bancă, țipă altul :
— Minte, asta-i ziua mea 

de naștere !

— Nu, răspunde clientul. 
Cicatricea am căpătat-o în 
timpul războiului.

★
Ospătarul iși întreabă 

clientul:
— La friptură doriți vin 

alb sau roșu ?
— Indiferent, îi răspunde 

acesta, sînt daltonist.
★

— MămiCo, vreau să-mi 
cumperi și mie 
pedie.

— Dar ce, tu 
mergi pe jos la

★ fel ca și ceilalți
— Mi se pare că am avut 

dilată onoarea șă vă rad.

o eneiclo-

nu poți să 
școală la 
copii ?...

D. R. GAlAȚAN
-m——--------------- ,—
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Era unul care perfora 
trotuarul. Nu puteam să 
dorm. M-am gîndit: îi torn 
o găleată cu apă în cap, 
poate ațipesc un pic pînă 
se schimbă. Am turnat 
șapte și am înțeles : se 
schimbau.

Aveam în pod ceva ca 
o ladă. Mă reped în ea. 
Păcat, n-avea fund, decit 
în pivniță. Era plină cu 
apă.

Nu știu să înot. Apuc 
ceva, la nimereală. Mă 
duc, cu apă cu tot — și 
cu cel la rînd la perforat 
trotuarul. Raționam : în 

dreapta e un spital, cu 
multe ieșiri. Dau buzna. 
Intr-o găleată cu apă. Se 
spăla dușumeaua. Nu sin
gură.

Apuc un picior de sca
un să lovesc perforatorul. 
Era un picior de femeie 
de serviciu, cu mătură și 
cu cîrpă. Adorm. Mă tre-

zește schimbul la perfo- dreapta blonda, în stingă 
rat. Era în formă. Eu, la mă tura. Calculez : la 
fel. Mă pun în mișcare: blondă ! Nu mai este. Doar 
Perforatorul mă zguduie, apă.
Ochesc un ochi de geam : 
sar, lingă geam. Mai sar,

Perforatorul
Foil e t on

• •o ■■•■•■■■■■■■■•

prin geam. Mai sar, în 
apă, in piscina spitalului. 
Totul e-n ordine în afară 
de-o blondă zăpăcită tare. 
Mă orientez : perforatorul 
sau blonda. Alegonoa
rea :

Apa. curge pe 
la un furtun, 
pe flori și mă 
grădinarul. Dau
în față grădinarul, 
spate perforatorul,

Apuc un picior, dar era 
al grădinarului. Strig. Vi
ne perforatorul de schimb. 
Urlu. Vine mătura, vine 
blonda, mă uit la un pa
har din mina ei. Este cu 
apă. In plin parc, noaptea, 
pe iarbă, doi, unul are o 
sticlă. Studiez problema : 
nu-i parcul meu. Mă uit 
la sticlă : e a mea. Și-i 
goală. întreb oamenii ce 

Nimic pentru ei. 
mine : 500 amen-

mine. De 
Călcasem 

stropea 
s-o șterg: 

in 
în

doresc.
Pentru
dă.

Mă
blondei, la băni, la capul 
meu, la sucitorul neves- 
te mi; Și pic într-un canal, 
perforat de curind, pe un 
trotuar plin cu apă.

gîndesc la apele

Eugen CUCU,
Petroșani

I

I

*

G î nd u r i
Cuvîntul e pur. Impuri

tatea frazei aparține scriitor 
rului.

i ? ■■. ?;-?

Detest ermetismul savant 
al unor cărți. Apele mari
lor cascade sînt limpezi.

Era atit de modest, incit 
punea pe alții să-l laude.

Negustorii n-au înțeles 
pictura, dar banii și sno
bismul lor au făcut-o să 
înflorească.

, 7.■
N-are timp să se îmbogă

țească. El muncește.

Valeriu BUTULESCU

De atunci, se montează o 
operațiune preventivă de 
mare anvergură. Schema 
realizării sale este clasică, 
Directorul, diviziunii „Cer
cetară" desemnează un șef 
de misiune pentru a pune 
la punct detaliile și a eva
lua costul. Neutralizarea 
definitivă a navei-amjral a 
„Greenpeace", șalutierul 
„Rainbow Warrior", este 
estimată la mai multe mi
lioane de franci. Șeful mi
siunii prezintă studiul di
rectorului general al DGSE, 
amiralul '.Lăcuste,. care dă 
instrucțiuni verbale, după 
ce a obținut aprobarea mi
nisterului său tutelar și a 
cabinetului militar al pre
ședinției sau a consilieri
lor particulari pentru afa
cerile securității.
’Pregătirile pot începe;. 

Primul obiectiv : reperajul 
pe teren. Aici își face apa
riția Fredărique ’ Bonlieu, 
care i s-a prezentat drept 
arheolog unui? simpatizant 
al ecologiștilor, . Jean-Marc 
Vidai, ’irector de școală 
maritima din. Port-Camar-

" — '—
O C 1i IA L |

Secretele unei afaceri de stat (IV)
gue (Gard). Ea l-a întîlnit 
„din întimplare" în august 
1984 pe cheiurile din Ajac
cio și i-a mărturisit .admi
rația față, de realizările e- 
chipei comandantului Cous
teau. Cinci luni mai tîrziu, 
ea îl feîntîlnește la Salonul 
nautic, la Paris, unde îl in
formează de intenția de a 
se duce în Pacific pentru â 
realiza „o explorare arheo
logică : vrea să profite de 
ocazie pentru a-i ajuta pe 
ecologiști și cere deci o 
recomandare pe lingă mili- 
tan.ții Greenpeace-lui,

Tînăra „arheolog" debar
că la Auckland, la mijlocul 
lunii aprilie. închiriază ma-

ceze. Eă întreabă unde este 
posibil să închirieze, in 
insulă, butelii pentru plon-
jări submarine pentru niște 
amici turiști. Ea expediază, 
cli iar, la biroul său din Pa
ris hărți detaliate ale por
tului Auckland ; una dintre 
ele va fi regăsită mai tîrziu, 
în timpul controlării velie- 
rului „Ouvea", la Norfolk. 
Din camera ei de hotel, dă 
mai multe telefoane în 
Franța, care vor lăsa urme, 
și pleacă, spre Paris, Ia 
24 mai. Nouă zile după a- 
teiitatul de la 10 iulie, ea 
vă trimite o scrisoare prie-

șini pentru . a vizita . Noua tonilor săi ecologiști din
Auckland, pentru a-.și ex-Zeelandă'.și se puni» la dis

poziția Greeanpegce-lui 
pentru a traduce documen
tele destinate secției fran-

prima. indignarea : „Sînt
sub șocul acestei monstruo
zități", scrie ea. Dar, după

ce falsul ei va apare în 
presa neozeelandeză, dispa
re discret. .

Intre timp, grație exce
lentelor sale informații, mi
siunea serviciului „Acțiu
ne" a fost inițiată, Un me
dic din Dieppe, dr. Xavier 
Manigueț, adept al parașu
tismului, al plonjărilor sub
marine și- al sporturilor de 
luptă, se prezintă, la sfîr- 
șitul lui aprilie,. Ta o agen
ție de voiaj/specializată în 
anumite croaziere de lux, 
societatea „Odysseea", din 
Paris. Spune că este în cău
tarea unui coechipier pen
tru o croazieră'cu? uh ve- 
lier în Noua Caledonie. Ca 
din întîmplare, cîțeva zile 
mai tîrziu, un așa-zis skip
per profesionist, Raymond 
Velche, se prezintă la rîn- 
dul său la aceeași agenție 
pentru a. căuta, . împreună 
cu alți doi. amici, ;un: al pa
trulea partener pentru a 
călători' cu un vel ier spre 
Noumea. '?

(Va urma) Radu IAȚCU
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CONVORBIRI ROMAXO-ITAI.1EXE FILME

Schimb de mesaje între secretarul general
Partidului Comunist Român 

și secretarul general 
Partidului Comunist Italian .

(Agerptes). —
tovarășului

al

al
ROMA 1 

Din partea 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, au fost tran
smise un salut călduros, 
împreună cu cele filai bune 
Urări de sănătate și succes 
Secretarului general al P.C. 
Italian, Alessandro Natta, 
precum și urări de noi re
alizări în activitatea parti
dului consacrată promovă
rii și apărării intereselor 
clasei muncitoare, ale ma
selor populare din Italia.

Alessandro Natta a mul
țumit pentru mesa] și a 
rugat să se transmită to
varășului Nicolae 
Ceausescu, din partea sa și 
• Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, un salut cor
dial și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului român 
prosperitate și succese tot

mai mari în construcția spr. 
cialismului.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către Alessandro Natta, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Italian, ă de
legației Partidului Comu
nist ' Român, condusă de 
tovarășul Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor 
s-a exprimat de ambele 
părți satisfacția față de e- 
voluția ascendentă a rapor
turilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.C.I. S-a subli
niat hotărîrca comună de 
a intensifica și extinde și 
mai mult aceste raporturi, 
pe baza stimei și respectu
lui reciproc, a egalității de
pline, în interesul celor 
două popoare, al prieteniei- 
dintre România si Italia.

Schimb de mesaje între secretarul general 
al Partidului Comunist Român 

și secretarul general 
al Partidului Republican Italian

P.R.I., a tovarășului Ion 
Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul convorbirilor au 
fost abordate unele aspecte 
privind activitatea și preo
cupările actuale ale celoi' 
două partide, precum și 
probleme ale vieții interna
ționale.

In timpul vizitei în Ita
lia, delegația P.C.R. condusă 
de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
a avut, de asemenea, întîl- 
niri și convorbiri cu Fabio 
Fabbri, senator, și Angelo 
Cresco, deputat, — membri 
ai Direcțiunii Partidului 
Socialist Italian — și Filip
po Fiandrotti, secretarul 
Camerei Deputaților.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise se
cretarului general al Parti
dului Republican Italian, 
Giovanni Spadolini, un me
saj de salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate 
și fericire personală.

Secretarul general al 
P.R.I. a mulțumit și a ru
gat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial, cele mai bune 
urări de sănătate și succes 
în activitatea consacrată 
dezvoltării economico-soci- 
ale a României, apărării 
păcii și securității interna
ționale. ' '

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primirii 
de către .Giovanni Spadoli- 

secretar general

Pregătirea viitorului sezon
competițional de rugby

PORI 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SP

Divizionara A de rugby Știința Petroșani, „echi
pa florilor de colț", clasată pe locul III la sfîrșitul 
turului, se află, actualmente, în perioada de pregăti
re. Despre modul în care s-a prezentat echipa stu
dențească în tur, despre actualități și 
ne-a vorbit antrenorul

perspective
Constantin Budică i

— Cu toate că locul III 
ocupat în tur este onorabil, 
eu toate că sîntem la ega
litate 'de puncte cu Știința 
Cemin Baia Mare (locul I) 
tn grupa de calificare pen
tru turneul final al Cupei 
României la rugby (devan- 
sînd pe T.C. Ind. Midia-Nă- 
vodari, U. Cluj și U. Timi
șoara), conducerea clubului, 
analizînd cu competență și 
responsabilitate aceste . re
zultate, nu are prea multe 
motive să fie mulțumită. 

’De aceea, vacanța pentru 
jucătorii cu balonul oval 
s-a încheiat încă din data 
de 6 Ianuarie, dată cînd am 
început prima etapă de pre
gătire a viitorului sezon 
competițional (6-25 ianua
rie), la bâză, cu antrena
mente de sală pentru for
ță, alergări pe dealurile din 
împrejurimile Petroșanilor 
vizînd o cît mai bună pre- 

. gătire fizică. Starea de ne
mulțumire a conducerii se 
datorează în mare măsură 
dificultății cu care Știința 
a reușit să intre în ritmul * 
competițional și faptului că 
din motive diverse o serie 
de jucători valoroși aj „15- 
lui“ de bază n-au jucat me
ciuri la rînd.

Pentru etapa 28 ianuarie
— 8 februarie, Știința a 
convocat întregul lot, pe 
care îl prezentăm cu men
țiunea că noi, antrenorii 
(subsemnatul și prof. Gheor- 
ghe Pop) considerăm că 
nu există nici un loc ocu
pat în echipă, că toți jucă
torii care fac deplasarea au 
șanse egale de a se instala 
pe posturi de titular. Lotul 
este i grămadă, linia I — 
Sandu, Ortelecan, Petre Do- 
bre, Gh. Cristian, Loczico; 
linia II — Drumea, Susin- 
sclii, Ciorăscu, Pavel ; linia 
III — Ion Florentin, Pala-, 
mariu, Viciu, Mureșan, Cla- 
udiu, Duma; deschizători 
la grămadă — Bonea, Iliev, 
Drăghici, deschizători la 
linie — Bezărău, Chiriac; 
centri — Medragonie, Larie, 
Ivănuș ; aripi — Catană, 
Năstase, Hotico ; fundaș
— D. Viorel. Cea de a treia 
etapă de pregătire se face 
tot la Petroșani și se va In
dicia în 2 martie, cuprin- 
zînd meciuri de verificare 
cu C.S.M. Sibiu și Știința 
II — I.U.M.P. — cit și o 
deplasare pentru cîteva me
ciuri în R.P. Bulgaria.

loan Dan BĂLAN

■ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT ■
In turul doi al turneului 

internațional feminin de 
tenis de masă de la Soeder- 
talje (Suedia), jucătoarea 
româncă Maria Alboiu a 
Intrecut-o cu 2—1 (17—21, 
21—17, 22—20) pe Edith 
Urban din Ungaria.

Tînăra înotătoare român
că Stela Pura a repurtat o

splendidă victorie în con
cursul internațional de na- 
tație de la Paris, cîștigînd 
proba de 200 m liber, cu 
timpul de 2’00”58/100. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat Regina Dittmann (RD. 
Germană) ; Sophie Kamoun 
(Franța);’ Sybille Gersten- 
bergier (R.D.G.)

2 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Căpitanul răzbu
nării ; Unirea: Nemuri
torii ; Parîngul: Căsătorie 
cu repetiție. ;

PETRILA : Rămășagul.
LONEA: Cu mîinile cu

rate.
VULCAN — Luceafărul: 

Cuibul salamandrelor.
LUPENI — Cultural s

Fantomele se grăbesc.
URICANI i Aripi de ză

padă. ;;

3 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Aripi de zăpadă; 
Unirea: Sus în cireș; Pa- 
rîngul: Cei șapte fantas
tici.

LONEA: Surorile medi
cale.

VULCAN — Luceafărul: 
Dragele noastre bunicuțe.

LUPENI — Cultural:
Febra aurului.

URICANI i Alarmă 
cota 333.

„Expediție pe para- i 
lela 37 grade". 
Ultimul episod.

12.40 Din cununa cîntecu- ’ 
lui românesc — mu
zică populară.
(color).

13,00 Album duminical _ 
(parțial color).

i Contemporanii noș-
■ tri. ‘

(color).
La înălțimea brazi-, 
lor — reportaj, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Călătorind de-a lun
gul Dunării albastre 
(color). '
Epoca Ceaușescu i 
Brăila — 71 de km. 
Reportaj.

19.40 Cîntarea României, 
(color).

20,20 Film artistic : „S-a 
întîmplat într-o va- 
ră..."
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

14,40

15,00

19,00
19,20

20,00
20,20

la

3 FEBRUARIE

Cupa „Unirii
HAN D

Sala de sport a Liceului 
industrial din Vulcan a găz
duit duminică o reușită re-; 
uniune handbalistică, dota
tă cu trofeul Cupa „Unirii". 
Au luat startul cinci echipe 
de juniori mari șl cinci ale 
C.S.Ș. Petroșani, Liceul 
Vulcan, A.S.Â. Vulcan și 
Minerul Uricani. Am urmă
rit meciuri viu disputate, 
cu faze spectaculoase, apla-

B A L
să credem că, într-Un viitor 
nu prea îndepărtat, vom 
mai auzi de el Ia nivele 
competiționale superioare.

O surpriză plăcută —-
formația A.S.A. din Vulcan, 
Care, cu toate că a fost con
stituită de puțină vreme, 
are de pe acum. ambiții 
mari, pe care vrea șă și le 
materializeze în fapte, așa 

____ . cum ne deci,arau la sfîrșitul 
udate la scenă deschisă de competiției cei doi antrenori 
spectatorii aflăți în sală, în 
marea lor majoritate elevi 
ai liceului din Vulcan. Com
petiția a fost dominată de 
echipa de juniori mari 
C.S.Ș. I Petroșani, care a 
obținut toate punctele puse 
tn joc. Elevii pregătiți cu 
dragoste și pasiune de Minerul Uricani — Liceul
prof. lori Polifronie au e- Vulcan 11-20, C.S.Ș. II —
voluat cu multă dezinvol
tură, calitate specifică vîrs- 
ței lor, alternînd jocul pur
tat în viteză pe contraatac, 
cu faze de mare rafinament 
tehnic și tactic, fapt Ce le-a 
adus victoria în toate cele 
4 partide susținute. A im
presionat în mod deosebit 
de la învingători jucătorul 
Groza, un tînăr foarte ta
lentat, care s-a remarcat și 
la recentul turneu de la 
Reșița, dovedind de pe a-

Prodea și Sănduleanu, 
„Șaptele" a reușit trei vic
torii, fiind oprit doar de 
cîștigători, în fața cărora 
au pierdut cu 12—15, după 
o partidă echilibrată. Dar 
iată si celelalte rezultate s 
C.S.Ș.’ I — C.S.Ș. II 20-10, 
Minerul Uricani

Liceul Vulcan 20-19, C.S.Ș.
Minerul Uricani 19-11, 

I — Liceul Vulcan
I
C.S.Ș.
23-14, Minerul Uricani ■— 
C.S.Ș. II 18-15, A.S.A. Vul
can ■— Liceul Vulcan 15-14, 
A.S.A. Vulcan — Minerul 
Uricani 18-13.

In urma acestor rezultate, 
clasamentul final arată ast
fel 1. C.S.Ș. I Petroșani 
(8 p.) ; 2. A.S.A Vulcan (6 
p); 3. Liceul Vulcan (2) ; 

cum calități fizice, tehnice CȘ-Ș. ii Petroșani (2) ; 
și tactice care ne determină

T E N I S D
Organizată în ziua de 24 

ianuarie 1986, de către 
C.J.E.F.S. Hunedoara, în 
sala sporturilor din Deva, 
Cupa „Unirii", la tenis de . . ,
masă, a fost dominată de Negru (C.S.Ș. Petroșani); 2, 
sportivii de la C.S.Ș. Petro- Cristian Lovasz (C.S.Ș. Pe- 
șarii, sub conducerea antre- ‘ 
norilor Marian Drăcea și 
Marius Rozenfeld. Competi
ția a întrunit la startul ei 
sportivi din secțiile asocia
țiilor sportive Voința Deva, 
Constructorul Deva, I.P.E.G. 
Deva și C.S.Ș. Petroșani. In 
urma desfășurării întrece
rilor, clasamentele finale 
indică următorii laureați:

5. Minerul Uricani (2).

| E M A S Ă
fete: 1. Cristina Buză
(C.S.Ș. Petroșani); 2. Emi
lia Lazăr (Voința Deva) ; 3. 
Elena Dane (C.S.Ș. Petro
șani) ; băieți: 1. Claud iu

: 2.

troșani); 3. Virgil Moraru 
(Voința Deva).

Tenismenîi din Vale au 
demonstrat că există încă 
posibilități de a redresa a- 
ceastă disciplină sportivă, 
prin obținerea de rezultate 
mai bune și pe plan națio
nal,-,

Prof. Ionel GRECU

COLEGIUL DE REDACJIE : fosil BALAN, loon OUBEK, Oorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA. 
Swnion POP— redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu 2PĂTARU

N.R. Eventualele i 
dificări intervenite 
programarea filmelor 
parțin întreprinderii 
nematografice 
Hunedoara.

mo- 
în 
a-

Ci-
Județene

TV
2 FEBRUARIE

Telejurnal.
Orizont tehnico- 
științific. : ,
Tezaur folcloric, 
(color).
Roman-foiletoni
„Sorrel și fiul".
(color).
Premieră pe țară.
Producție a televi
ziunii britanice.
Ecranizare după ro
manul cu același ti
tlu de Warwick De
eping.
Episodul 3.

21,50 Telejurnal. L. '
22,00 închiderea progra- 

nVuluî.

20,55

multă sănătate, fe
ricire și „La mulți ani!" 
lui Chircu Geprgeta, din 
partea colegei Licuța. (5853)

CU ocazia ieșirii la pen
sie, copiii Petrică, Mărioa- 
ra, Lenuța, Nonica, Ghiță 
și soția Iulia, urează ta
tălui și soțului lor Stol 
Gheorghe'„La mulți ani !“

CUMPĂR . Dada 1 300, 
neridicată. Telefon 43453, 
după ora 16,30. (5850)

VI ND Dacia 1 300, neri- 
dicată. Informații telefon 
60729, Lupeni, orele 18-21.

(mp.)
SCHIMB apartament, do

uă camere, confort I, stare 
foarte bună, cu apartament, 
trei camere. Informații 
strada Șt, O. Iosif, bloc 1A, 
ap. 16, sc. II, zilnic, orele 
18-19. < (5851)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Balaban 
Panaite, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor i 

Telefilmoteca 
ghiozdan. ■ 
(color).

Mica publicitate
serviciu pe numele Arieșan 
loan, eliberată de I.M. I,U- 
peni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele loniță 
Dumitru Gabriel, eliberată 
de I.M. Lupeni. O declar 
nulă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bistrian 
Ervin, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele GhețU 
Alexandru, eliberată de IM, 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sepnicz- 

- ki Gabriel, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nulă.

(mp)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mi tulesc 
Marioara, eliberată de Pre- 
parația Lupeni. O declar . 
nulă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Făcăleț 
Costică, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

ANUNȚURI DE FAMILIE

S-au scurs 8 ani de cînd a decedat 
SZABODAS IENO

Nu îl vom uita niciodată. Soția, fiica, ginerele și 
■ nepotul (mp)

Pios omagiu de aducere aminte la împlinirea a 
10 ani de la trecerea în neființă a scumpei noastre 
soție, mamă si bunică

'x'- ‘A" "BAIA IDA A;
Nu o vom uita niciodată- (5831)
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