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Sectorul II al
I. M. Dîlja 

Cu planul 
trimestrial 

îndeplinit
După cum ne-a comu

nicat ieri, prin telefon, 
sing, principal Laszlo 
Carol Ervin, sectorul II 
al I.M. Dîlja a raportat 
în 22 martie, realizarea 
planului de producție pe 
trimestrul I. Succesul 
constituie o încununare a 
depășirii constante a sar
cinilor de plan realizate 
de colectiv; în luna ianua
rie -— 2752 tone de căr
bune peste plan, în fe
bruarie —■ 2010 tone în 
plus, iar în perioada ca
re a trecut din martie — 
alte 1537 tone în plus. 
Cele 6300 tone de cărbune 

extrase -peste plan de la în
ceputul anului au permis 
colectivului 1 să raporteze 
cu 9 zile mai devreme 
îndeplinirea sarcin ilor din 
întregul trimestru.

Buna organizare a mun
cii pe schimburi, apro
vizionarea corespunză-

I Bărbați care onorează titlul de miner

I

II
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!
j

Ascensiune profesională

Nu se poate spune că, 
pînă a ajunge în abataje
le Aninoasei, Mathe Fran
cisc nu ar fi avut de-a 
face cu cărbunele. Indi
rect, dar a avut de-a face. 
A lucrat, tînăr, fiind, la 
construirea termocentra- 

- Ici Fîntînele și a -prepa- 
rației de la Coroești. Din 
1966, a început să urce 
treptele abatajului, mâi 
întîi ca muncitor necali- 
ffcat, apoi ca vagonetar, a- 
jutor de miner.,. „Nu
mai inginer n-am fost", 
îi place să precizeze, cu 
un zîmbet șăgalnic, ca 
după aceea să explice, se
rios, că, de cinci ani, 
este brigadier. Serios, pen
tru că este convins că 
un bun brigadier trebuie 
să fie la înălțimea pro
fesională a unui inginer, 
dar, mai ales, trebuie să 
fie sever și un perfect

Creativitatea tehnică, resursa unor 
indici superiori de preparare

In primele două decade 
din martie, colectivul de 
muncă al Uzinei de pre
parare a cărbunelui Co
roești a obținut impor
tante depășiri ale indica
torilor de plan. In aceas
tă -perioadă, am livrat, 
suplimentar sarcinilor pla
nificate, peste 2000 tone 
de cărbune special pen
tru cocs, iar cantitatea de 
mixte energetice 
nate 
fost 
9500 
lația 
cărbunelui au fost expe
diate diverșilor benefi
ciari din țară cu 3900
tone brichete mai mult
decît era planificat.

. , _ „___ desti-
termocentralelor a 
suplimentată cu 
de tone. Din insta- 

de bri-chetare a

Foto: Francisc TECUȘ

a acestui 
Dîlja este 
de Lauren-

(Continuare în pag. a 2-a)

Șantier gospodăresc

curățenia localităților

pro-
deci

Una dintre formațiile 
care s-au evidențiat, în 
prima parte 
an, la mina 
cea condusă 
țiu Burlui.

pe treptele abatajului
organizator. Calități 
care și cei mai de nădej
de ortaci ai săi (și i-am 
notat, în enumerarea lui, 
-pe Ion Maxim, Iosif 
Silaghi, Mihai Brînzâ, 
Vasile Nicoară, Bela' Mi- 
lea) le prețuiesc și le simt 
valoarea. O face chiar și 
unul dintre șefii săi 
schimb, Iosif Mathe, 
tele mai mare, care 
că „frate-frate, dar 
ducția-i pe bani"-și 
înțelege și se supunb se
verității șefului de briga
dă. O severitate care nu 
este neapărat tempera- ( 
mentală, cît mai ales, cum ț 
să spunem, o necesitate a i 
profesiunii. „M'unca în 
minerit, și mai ales în- 
tr-Un abataj cu trepte răs-

C.T. DIACONU
(Cont. în pag. a 2-a) |

amO atenție deosebită 
acordat calității produse
lor uzinei noastre: în
acest context, amintese . 
faptul că indicatorul de 
calitate la specialul pen
tru cocs este de 10,3 la-, 
sută cenușă față de 10,5 
la sută planificat. ;O creș- 
tere importantă, în ce 
privește calitatea, -înre
gistrează și mixtele e- 
nergetice: puterea calo
rifică a acestora este su
perioară cu 107 kcal/kg 
celei planificate. Același 
lucru se 
referitor 
chetelor: 
coeziune 
la sută.

Desigur, rezultatele din

poate spune și 
la calitatea bri- 
gradul lor de 
a crescut cu 5

Eforturi susținute pentru

Săptămîna trecută a fost rodnică în acțiuni gos
podărești inițiate, în localitățile Văii Jiului, de con
siliile populare, asociațiile de locatari și cetățeni, în 
frunte cu deputați. Mii de participant, cetățeni, ti
neri și elevi au efectuat — cu ajutorul utilajelor și 
mijloacelor de transport primite de la întreprinderi
le de pe raza orașelor — mii de ore de muncă pa
triotică, îndreptată spre același scop — localitățile 
municipiului să fie cît mai curate, mai frumoase o- 
dată cU venirea primăverii. Astăzi, relatări de la ac
țiunile întreprinse în Petroșani și Aninoasa.

■ PETROȘANI. încă de 
la primele ore ale dimi
neții, duminică, mii de ce
tățeni și elevi din reședin
ța de municipiu, „înarmați" 
cu uneltele necesare, au 
fost prezenți în cartiere, pe 
străzile orașului, în spați- 

>

luna în curs sînt roadele 
măsurilor luate anterior 
pentru bunul mers al 
producției. Am în vedere 
încheierea lucrărilor de 
modernizare a liniei I de 
spălare, eveniment petre
cut la sfîrșitul lunii tre
cute. La această linie a 
fost înlocuită vechea ma
șină de zețaj, care era 
Uzată atît moral, cît și fi
zic, cu una de tiip nou.

Ing. Vasile CARAMETE, 
șef secție preparare,

Uzina de preparare a 
cărbunelui, Coroești

■ile verzi dintre blocuri, la 
locurile amenajate pentru 
jocul copiilor. In Cartierul 
„Aeroport", alături de ce
tățenii mobilizați de lucră
torii Consiliului -popular 
și asociațiile de locatari, 
la acțiunile de înfrumuse
țare au participat activ e-

In pag, q 3-a :
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■ Lupte libere.

Ample lucrări de gospodărie și înfrumusețare 
schimbă zilnic aspectul cart ierului Bucura din orașul 
Urieani. Foto: Al. TĂTAR

Noi dezvolteri urbanistice
în Urieani

acest an 
a 314 noi 
Acționînd 
pentru

con- 
prin 

a- 
cu 

reali-

Cartierul Bucura din o- 
rașul Urieani va crește 
șiderabil în 
construirea 
parlamente, 
răspundere 
zarea Ia termen a sarcinilor 
dc plan care le revin, 
structorii din brigada 
Urieani a . Antreprizei 
construcții și montaje 
troșani desfășoară lucră
rile pe un front larg. In 
perioada care a trectlt din 
acest an planul valoric al 
lucrărilor ,1a nivelul brigă
zii a fost nu numai reali
zat, ci și depășit cu a- 
proa-pe două milioane de 
Iei. Sînt create astfel con
diții pentru predarea 

con-
50 
de

Pe-

levii școlilor generale 
5, 6 și 7, precum și ai 
ceului economic și de drept 
administrativ. O notă bu
nă pentru lucrătorii co
merciali și. ai Cooperativei 
„Unirea", care au ieșit la 
lucru în fața unităților, la 
curățirea trotuarelor- și a- 
menajarea rondurilor -pen
tru flori, îndeosebi 
tierele „Aeroport" 
mes” si Petroșani

■ ANINOASA. 
nică s-a încheiat, și la A- 
ninoasa, o săptămînă rod
nică de lucru. Mai mult 
de 200 cetățeni, cărora li
. Mircea BUJORESCU 

în car-
„Iler- 

Nord.
Dumi-

(Continuare In pag. a 2-a) 

partamentelpr prevăzute în 
planul fizic, precum și a 
unor noi spatii comerciale 
la parterul unor blocuri. 
Astfel, la parterul blocului 
nr. 29 sînt puse la dispozi
ția beneficiarului spații 

-pentru cooperația meșteșu
gărească, iar’la. parterul 
blocului 5 se vor deschide 
în curînd o măcelărie, o 
agenție loto-pronosport, o 
unitate ferometal, alături 
de un magazin alimentar 
cu autoservire. Printre con
structorii care s-au eviden
țiat în. obținerea acestor 
realizări se numără cei 
din formațiile conduse de 
Aurel Sîngeorzan, Constan
tin Victor (montori 
bricate), Gheorghe Avram 
(zidari), Alexandru 
(betoniști), care și-au 
pășit zi de zi sarcinile 
le-au , revenit.. (V.S..)

prefa-

Jalbă 
de- 
ce

Respect față de 
ordine și frumos!

Deși pe versânții muntoșî 
ai Defileului Jiului, în 
preajma șoselei ce-1 străba
te, mai e încă multă zăpa
dă, chiar gheață și. vîntuî 
a suflat în ultimele zile 
destul de rece, colectivul 
Districtului de drumuri , și 
poduri Livezeni, condus de 
Krancisc Kelemcn, a trecut 
la realizarea lucrărilor ne
cesare pentru înlăturarea 
amprentelor iernii, asigura
rea condițiilor optime pen
tru un trafic spo-rit și în
frumusețarea tronsonului 
de drum ce-1 are în gospo
dărire. In zilele acestei 
săptămîni muncitorii Mi
hai . Voinea, Gheorghe 
Sandu, Iosif Căldărar și J 
alții au strîns și îndepăr
tat .viiturile, nisipul și : 
frunzele depuse în rigole, 
pietrele căzute de pe ver- 
șanți. Au înlocuit și o par- : 
te din indicatoarele de di
rijare a circulației. Ace- ; 
iași muncitori- depun je- 
forturi pentru‘ . îndepărta
rea aspectului urît întreți
nut pe drumul public de 
grămezile de tot felul de 
resturi, de la bucăți mari 
de beton, nisip dc turnăto
rie, pînă la ambalaje de 
carton și cutii de conserve 
depuse de unii șoferi pe

Toma ȚAȚÂRCA

(Continuare in pag. • 2-a) i
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deplin angajată în forma rea

conștiinței muncitorești
„Munca politică pe 

re noi o desfășurăm 
rîndul minerilor — 
spunea Ilie Păducel, 
cretar al ■ comitetului

ca- 
în 
ne 
se- 
de

partid de la întreprinde
rea minieră Lonea — are 
ca obiectiv dezvoltarea, 
în continuare, a unei pu
ternice conștiințe mun
citorești, condiție fun
damentală pentru obți
nerea unei producții spo
rite de cărbune, pe sea
ma creșterii permanente 
a productivității mun
cii. Parte componentă 
a acestei munci de o deo
sebită importanță, pro
paganda vizuală vine, 
prin formele și mijloace
le sale specifice direct în 
sprijinul producției".

Intr-adevăr, vizitînd 
incinta minei,* însoțiți de 
secretarul comitetului 
U.T.C., Iosif Bodcsc, a- 
veam să constatăm că Ia 
Lonea această pîrghie de 
conștientizare în rîndul 
minerilor este folosită cu 
maximă eficiență. Pa
nouri mari, cu un conți
nut mobilizator, realiza
te cu un deosebit simț 
estetic, te întîmpină încă 
de la intrarea în incintă. 
Minerii au posibilitatea 

^să cunoască în amănunt

■
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Sub îndrumarea șefului de brigadă Gheorghe Bîtcă, electroniștii Mariana 
Cornea, Elena Crețu și Ileana Mihai lucrează la montajul aparatelor de control 
al rezistenței izolațiilor în cadrul secției automatizări a IPSRUEEM Petroșani.

Foto: Robert TAVIĂN

chemarea la întrecere .și cărbune extras, ci și cali-
angajamentul minei, o- tatea lui face obiectul

biectiviie fiecărui sector 
in parte pentru anul 
1986. In imediata apro
piere, fotografii ale bri
găzilor și minerilor frun
tași, oameni care se a- 
flă în fruntea luptei 
pentru realizarea planu
lui și a angajamentelor 
asumate.

In sala de apel sînt 
prezentate, decadal, pa
nouri cu grafice, fotogra
fiile fruntașilor în între
cerea socialistă la nive
lul fiecărui sector, pre- 
curh și sectorul și brigă
zile fruntașe la nivel de 
întreprindere. Panouri
le conțin mobilizatoare 
chemări la întrecere pen
tru realizarea sarcinilor 
de plan.

C atenție deosebită este 
acordată cunoașterii, prin 
intermediul propagandei 
vizuale, a normelor de 
tehnica securității mun
ții. La Lonea, principa
lele prevederi ale norme- 

• lor de protecție a mun
cii sînt afișate atît în sa
la de apel cît și în sub
teran. Grafica deosebit de 
sugestivă a panourilor, 
le face atractive, citite.

Nu numai cantitatea de

propagandei vizuale; exis
tă o vitrină a calității 
unde la zi, sînt consem
nate rezultatele efortu
lui depus de mineri pen
tru a obține o produc
ție calitativ superioară.

Adresîndu-se direct mi
nerilor, gazetele de pere
te sînt gîndite unitar, 
începînd cu acelea care 
țin direct de producție, 
unele cu un conținut 
pronunțat critic, gen ga
zeta . „Șfredelușul" și 
continuînd cu gazetele 
„Sărbătoritul săptămînii", 
cele destinate tinerilor sau 
femeilor

Legislația muncii este 
prezentată, cu exemple 
concrete din viața minei, 
depășind stadiul arid, al 
simplei afișări a unei legi 
sau decret.

In ansamblu, la mina 
Lonea propaganda vizu
ală este realizată Unitar, 
răspunde exigențelor; fapt 
reflectat și în realizările 
constant bune ale harni
cului colectiv al între
prinderii.

II. alexandrescu
_____ ___ ______________ ___ ...„/

ra' __ J

(Urmare din pag. I) amenajarea traseului

Creativitatea tehnică
î .(Urmare din pag. I) care, pe lîngă faptul că a- 

veau un consum ridicat — 
50 kWh — de energie elec
trică, necesitau și impor
tante cantități de sîrmă 
de inox pentru fabricarea 

' suprafețelor
(șpalturilor), 
doptată de noi este 
plă: locul lor a fost 
de ciururile statice 
050. ■

■ Nu în ultimul rînd 
. dori să mă/refer la o 
realizare: înlocuirea 
trifugilor de desecare, 

___ ___ ..______ ____ ■ import, cu mașini de 
sisteme ' electrice ale insta- - trifugare românești, de ma 
iației. Rezultatul ? Noua li
nie de spălare se compor
tă foarte bine, iar prepa
ratorii se declară întru to
tul mulțumiți de modul în 
care ea funcționează. Tre
buie amintit că moderniza- 
jea tuturor liniilor de spă
lare din uzină era necesa
ră datorită faptului că 
vechile mașini de concen
trare erau depășite atît 
din punct de vedere 
cantității de cărbune 
pus spălării, cît și al selec
tivității reduse. Aceasta, 
deoarece toate reglajele se 
efectuau manual. Cu noile 
instalații, extracția în căr
bunele pentru cocs a crescut 
cu aproape 5 la sută, lutru 
perfect sesizabil prin com
pararea indicilor de pre
parare din urmă cu un an 
cu cei realizați acum. A- 
cest 5 la sută înseamnă 
500 tone de cărbune speci
al pentru cocs, livrat supli
mentar.

Paralel cu acțiunea de 
modernizare a instalațiilor, 
am avUt în vedere înlocui
rea unor mari consumatori 
de energie. Mă refer, aici, 
la scoaterea din circuit a 
șase ciururi vibrooscilante,

Toate reglajele noii ma
șini au fost executate de 
către meseriași din cadrul 
uzinei, fără a fi nevoie de 
intervenția vreunui speci
alist din afară. Inginerul 
Horia Tripon, șeful secți
ei mecano-energetice, e- 

• lectricianul specialist Fre
deric Csasar, tehnicianul
Liviu Coban și electricianul 
Mircea Șerb sînt doar cîți- 
va dintre cei care au rezol
vat cu bine problemele le
gate de modificarea unor

al
su-

dc desecare 
Soluția a- 

si m-

aș 
altă 
cen- 
din 

cen-

re capacitate, a căror supe
rioritate se poate observa 
prin scăderea umidității din 
produsele ce le livrăm.

In tot ce am realizat și ce 
vom realiza în continuare 
ne bazăm pe oamenii uzi
nei, dintre care amintesc 
echipele și schimburile 
conduse de maistrul specia
list Ion Dat id. maiștrii 
principali Alexandru Bu
ruiană. Aristică Lăța. Du
mitru Burchel, sing. Marin 
Chivu, precum și de maiș
trii Nicolae Geană și An
drei Becheanu.

Deși,avem în dotare ma
șini de mare selectivitate, 

’ căutăm permanent soluții 
pentru îmbunătățirea ex
tracției în cărbunele desti
nat siderurgiei, în vederea 
eliminării totale a rătăciri
lor de cărbune curat în 
celelalte produse. Primele 
rezultate se întrezăresc: în 
prezent, procentul de ce
nușă a sterilului este, în 
medie, cu 2 Ia sută mai 
mare decît cel planificat. 
Ceea ce urmăresc prepa
ratorii de la Coroești este 
ca procentul de cenușă a 
sterilului evacuat la haldă 
să ajungă la 80 la sută.

S-au adăugat elevii de la 
cele două școli generale, 
îndrumați de cadrele 
dactîce Faust Ilinoiu 
Mariana Iordache au 
fectuat lucrări gospodărești 
și edilitare în valoare de 
peste 200 000 lei. S-a lucrat

di- 
și 
e-

la
turistic Iscroni — Vulcan, 

. pe porțiunea căruia s-au 
văruit peste 200 pomi. 
In comuna Aninoasa s-au 
descongestionat de zgură 
străzile, s-aU amenajat zo
nele de lîngă blocurile de 
locuințe, s-au curățat șan
țurile și rigolele. Intre-

Respect pentru ordine și frumos!
(Urmare din pag. I)

malul Jiului, lîngă parape
tul șoselei în zona din 
dreptul hotelului „Gam- 
brinus", pc drumul de ac
ces la fosta carieră de pia
tră a industriei locale.. . . la
kilometrul • 124+500, la caItllUlllC U UI ‘ LZil I VVV, ACI VCt • 
pătul podului Fabian și în 
alte locuri. Nu, nu i-a în
drumat nimeni să bascule
ze reziduuri pe drumul 
public. Dimpotrivă, gestul 
lor exprimă neglijență, ab
sența spiritului gospodă
resc,. a respectului pentru 
ordine și, frumos. Pe bună 
dreptate drumarii doresc

ca cei care au avut ase
menea manifestări să fie 
identificați și puși să re

apare ce au degradat. .
Intr-o mare dezordine, 

pînă la parapetul șoselei, 
depozitează anvelopele .și 
fierul vechi,. în aceeași 
zonă, și Centrul de colec
tare a materialelor, recu
perabile șî refoloșibiief .

Consiliul popular mu
nicipal a inițiat în ultimii 
ani mai multe acțiuni gos
podărești, avînd drept 
scop amenajarea corespun
zătoare a acestei poi’ți a 
municipiului. Și rezulta
tele le poate vedea oricine.

In continuare este necesar 
ca ceea ce s-a realizat 
aici, frumos și util, să fie 
păstrat și dezvoltat. Zona 
Gambrinuș care, mai ales 
vara, -atrage numeroși oa
meni ai muncii la momen- 

, te de binemeritată relaxa
re, se cuvine să fie îngri
jită corespunzător atît de 
lucrătorii Districtului de 
drumuri, de unitățile eco
nomice, de fiecare om în 
parte, astfel ca aspectul dc 
ansamblu al . porții munici
piului să ofere atît localni
cilor cît și vizitatorilor din 
alte, părți o primă și plă
cută carte de vizită.

prinderile de pe raza co
munei — S.U.T. Iscroni, 
I.M. Aninoasa șl A.U.T.I5. 
— au pus la dispoziție au
tocamioane și un IFRON. 
In fruntea cetățenilor s-au 
aflat deputății Aurelia Staî- 
cu, . Angela Nițar, Adrian 
Barbu, Gheorghe Petrifcan, 
Teofil Blag, Tosif Și- 
mo, președinții asociațiilor 
de locatari Ilie Botgros și 
Maria Bitan. 
țeni, merită 

loan Patru,
Carol Kony ar, Petru Bua- 
lec, loan Fa: ago, Maxim 
Florea, loan Țăranu, A- 
drian Blag .și alții. Conve

rtiri
gospo- 

îa ••
a-

tos-

Dintre cetă- 
evidențiați 

Mircea Ruso,

■ mltent cu acțiunile . 
comună, șantierul i 
daresc de primăvară 
Aninoasa cuprinde, în 
ceste zile, 'acțiuni în 
podarii le - individuale 
îngrășavea pămîntului., .des
țeleniri, curățarea pomilor, 
pregătirea patului germi
nativ pentru însăinîntă'i.

Cu planul trimestrial 
îndeplinit

(Urmare din pag. 1)

toare a locurilor de mun
că și întreținerea optimă 
a utilajelor âu contribuit 
la depășirea productivi
tății muncii pe sector cu 
1 la sută. Succesul colec
tivului poartă amprenta 
hărniciei din cele patru 
abataje frontale' în care 
lucrează minerii din bri
găzile conduse de Anton 
Moldovan, Gheorghe Ma
tei, Ludovic Varga și 
Gheorghe Aganeci.

Realizarea sarcinilor de 
plan din primul trimes
tru înainte de termen 
constituie un omagiu al 
minerilor din . cadrul 
sectorului (sec
tor condus de ing. 11oan 
Liszka) dedicat glorioasei, 
aniversări a 65 de ani de 
la făurirea Partidului Co
munist Român.

Ascensiune profesională 
pe treptele abatajului

(Urmare din pag. 1)

turnate, cere disciplină 
ca la armată, ne explica 
brigadierul. Duhul blînde
ții, rău înțeles, este dău
nător și pentru producție 
și pentru ortaci. Sînt se
ver, o recunosc ca pe un 
merit, dar sînt drept".
. Ca unul care a urcat 
treptele cele mai grele 
spre abataj încă din pri
mele zile de ,după majo
rat, Matlic .Francisc are 
grijă de tineri. Nu nea
părat dintr-un impuls 
sentimental, ei pentru că 
știe, ca bun brigadier, că 
trebuie să se gîncleaseă

și să contribuie la for
marea schimbului de 
miine al mineritului. Așa 
că, în biografia sa profe
sională, se pot consemna 
nu numai metrii în plus 
(pe cînd lucra la pregă
tiri) sau, tonele supli
mentare (de cînd mun- 
cește în abataj), ci și’ 
numele unor tineri care 
deprind meseria sub în
drumarea sa, cum ar fi 
Ion Zaharia, Constantin 
Perju sau Francisc Săbă- 
uș, „băieți de nădejde și 
de azi și de inline ai 
brigăzii, ai minei". Alți 
tineri, după ce s-au ma
turizat profesional, aici, 
„și-au luat zborul", au în
tărit alte brigăzi, în li

nele fiind chiar șefi de 
schimb. „Ne-au părăsit, 
ce să-i faci, așa c viața", 
mărturisește, nu cu amă
răciune, ci cu mîndrie, 
îndreptățită, Mathe Fran
cisc. Dar au rămas destui 
ortaci dc nădejde In 
abatajul cu trepte răstur
nate din stratul 7, pen
tru ca randamentele șl 
producția să fie peste in
dicii planificați, adică la 
înălțimea faimei brigăzii. 
Nu este deloc-ușor șa 
lucrezi într-un asemenea 
abataj, să muncești la o 
înclinare ce. poate' ajun
ge pîiiă la 50 de grade. 
Cu atît mai mari ânt me
ritele.

EXPUNERE. „Partidul nele B și D, se finalizează 
— centrul vital ăl socle- .lucrările la noî spații co- 
tății noastre socialiste". Sub piereiale. Aici se va ame- 
acest generic, miercuri, de naja un magazin alimen- 

Ta ora 16, va avea loc 
NOI GARSONIERE. Pen- expunere organizată .

trU tinerii mineri i ' 
mili.ști de la I.M. Dîlja se 
construiește încă un că
min* cu 40 de garsoniere. 
Primele 24 de garsoniere 
sînt gata pentru recepție, 
iar celelalte vor fi puse în : la„ constructorii au început nist Român, la Teatrul de 
curînd la dispoziția bene- ample lucrări de sistema-, 
ficiarului, aflîndu-se îh fa- tizare. Se amenajează noi 
ză avansată de execuție. , alei și trotuare, iar la par-

UV.S) . torul blocului 36, tronsoa-

de naja un magazin alirnen- 
o 

la 
nefa- Compania de pompieri Pe

troșanii (A.lf.) ,

tacolului, realizat de regi
zorul Marcel, Șoma — în 
distribuție sînt actorii Pau
lina Codreanu, Mihai Cli- 

tar cu autoservire și o u- ta, Nicolae Vîrtan — va 
nitate de desfacere a con- avea loc în ultima decadă 
fecțiilor pentru copii. (V.I.) a lunii aprilie. (T.S.)

IN , CARTIERUL „MI
NERUL" din orașul Petri-

m 
cine- 

JSlclx. in 
brie" din Petroșani ofe
ră . iubitorilor de film, în 

stat , din Petroșani âu în- . Cadrul programului de ei- 
ceput repetițiile CU piesa 
„Valiza , eu fluturi" dc Io
sif Naghiu. Premiera spec

IN CINSTEA. ANIVER
SARII a 65 de ani de la 
crearea Partidului Comu-

CINEMATECA. Și 
această săptămînă, 
matograful .,7 Noiem-

ora 18, filmul american 
,,Orașul nostru", iar joi de 
la aceeași oră spectatorii 
pot să-1 revadă pe cunos
cutul actor de teatru 
film Grigore Birlic, 
pelicula „Titanic vals". 
(Gli.B.)'

Șl 
în

ncmatecâ, două pelicule 
care s-au bucurat de : un 
mare succes. Astăzi de Ia

EFICIENTA. Peste 300 000 
lei este cifra depășirilor, de 
plan la vînzări: realizate de 
la începutul anului de co
lectivul unității ni-, 39 A- 
limentăra din Aninoasa. 
Este-meritul colectivului de

lucrători comerciali con
dus de Vașile și Victor 
Gheorghe, colectiv din rîn
dul căruia se remarcă Ma
riana Ștefăncscu, 
ra Jilip, Niculiiia Erdely, 
Alexandra David, Elisabe- 
tă Pop și Maria Cisma 
(M,B.)

Marioa- î
I

Rubrică realizată de 
Viorel STRAIT
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1

C.F.R. TIMIȘOARA 
JIUL PETROȘANI 0—2 
(0—1). înaintea fluierului 
de început al partidei, muiți

■ spectatori -timișoreni ’ își 
exprimau speranța dc a 
vedea un fotbal de calita
te pe stadionul C.F.R. (a- 
luzie la victoria .chinuită â 
lui „Poli", sîmbătă). Și s-a 
întâmplat exact așa. Pentru 
că în fața unui- stadion ar-■

■ hiplin, echipa ailțrenată de 
.Gigi Mulțescu și Gogu 
Toiiea a oferit un autentic 
recital fotbalistic, care i-a 
îneîntat pe spectatorii (o- 
toiectivi și sportivi!) din Ti
mișoara.

Echipa noastră a jucat 
duminică numai și numai 
pentru victorie. Adică, e- 
xact așa cum cere lupta - 
pentru reintrarea în divi
zia A. Renunțînd la auto- 
mulțumire, (realizând că ju
mătățile de măsură nu pot 
oferi satisfacția finală de
plină), echipierii Jiului au . 
abordat jocul de la Timi
șoara cu maximă .seriozi
tate și dăruire, iar rezul
tatul nu a întîrziat șă apa
ră.

Meciul a avut un debut 
care parcă prevestea 
cursul întregii 'partide. 
Primele 30 de secunde au 
marcat trei acțiuni ofensi
ve ale Jiului, „contrate", de 
-fiecare dată, prin fault,

de jucătorii echipei gaz
dă. Treptat, jocul se echi
librează, dar cei care do- 

. mină — tactic .— partida 
sînt jucătorii Jiului.........

Incepînd din minutul 30

partea portarului Icobes-
CU. ,7,.:

La 0—1 diferența devi
ne mai evidentă și doar 
pauza le mai dădea spe
ranțe .gazdelor. Dar, la re-

Stadionul C.F.R. Timișoara: teren foarte bun, 
vreme bună pentru fotbal; spectatori: circa 10 000 
(din care aproximativ 500 din Valea Jiului !). Ra
portul șuturilor la poartă 10—16, pe spațiul porții 
5—9. Raport de cornere: 6—4. Au marcat: Vancea 
(mip. 38) și Mulțescu (min. 62). Arbitraj .excelent al
„trio“-ului Nicolae Dinescu (Rm. Vîlcea), Mircea Da
raban și Mihăilă Vasile (Sibiu). Galeria Jiului: spor
tivă si admirabilă

echilibrul se rupe. Atacu
rile Jiului devin tot mai 
insistente și periculoase, 
în timp ce apărătorii echi
pei din Vale (V. Popa, Mer
lă, Neagu și Stana) rezol
vă cu siguranță fiecare fa
ză de atac a gazdelor. Ce
le două faze fierbinți din 
minutele 34 și 36 realizate 
de Mulțescu anunță des
chiderea scorului: în mi
nutul 38 o fază prelungită 
de atac, inițiată de același 
veșnic tînăr (duminică, ex
celent 1) Mulțescu, se ter
mină cu un corner; mingea, 
centrată de Băluță, 
preluată de Vancea, 
toarcere de 180 grade 
lingă Szel, și șut la seini- 
înălțime, fără replică din

este
in-
pe

luare, în teren există o 
.. singură echipă: Jiul !

Combinații pe spații scur
te între Băluță și Găman, 
un-doi-uri subtile între 
Mulțescu și Vancea, șarje 
ofensive ale lui Lăsconi (a- 
flat într-un.,.- retur fulmi
nant !). Mî.n. 59: acțiune 
Mulțescu — Vancea șut 
reținut de portal" min. 60 
acțiune' Mulțescu — Gă
man, șut în bară; min. 61 
acțiune individuală Lăs
coni, blocat la limita ca
reului mie. In minutul 62, 
după o fază superbă, Mul- 

o
o

vers, 'intrat „decisiv", ur
mat de un voleu cu stîngul 
care produce liniște în rîn
dul spectatorilor timișo
reni. Imensă bucurie în 
rîndul inimoasei . galerii 
din Vale, care a încurajat 
echipa noastră pe tot par- 

. cursul celor 90 de minute. 
Și mai mult, a cules apre
cierea deplină a publicului 
timișorean.

Referitor. insă la cursul 
partidei, să mai , amintim 
că după cel de-al doilea 
gol. Jiul a mai avut posi
bilitatea să înscrie, dar ori 
s-a ratat ori au fost inter
venții inspirate ale porta
rului advers, tot așa cum 
la singurele faze pericu
loase ale gazdelor (min. 3, 
65 și 89) Homan (două ori) 
și Toma (o dată) s-au o- 
pus golului.

O victorie meritată și 
foarte, foarte prețioasă ca
re în „clasamentul adevă
rului" distanțează și 
mult echipa noastră 
urmăritoarele sale.

mai 
de

țescu înscrie, reali zînd 
fază de kinogramă: la 
pasă primită de la Vancea, 
stop impecabil,
mingea

JIUL; Homan (din 
84 — Tonica) — V. 
Merlă, Neagu, Stana 
Szekely, Gămau, Mulțescu 

— Băluță, Vancea, Lăsconi 
min. 65 B- Popescu).

min. 
P6pa,

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZ ULT AȚE TEHNI- 

CE: Aurul Brad — Mine
rul Cavnie 1—0, Unirea 
Albă lulia — Strungul A- 
rad 1—1, înfrățirea O- 
radeă Mureșul . Deva 
2—1, Metalul Bocșa — 
F.C. Maramureș ')-■ 0, Mi

ll L A S V
1. .HUI. PETROȘANI
2. F.C. Maramureș
3. Gloria Bistrița
4. Olimpia Satu Mare
5. U.T.A.
6. -C.I.L. Șighet
7. Minerul Cavnie
8. C.S.M. Reșița
9. Mecanica Orăștie

10. Aurul Brad
11. Mureșul Deva
12. Metalul Bocșa
13. Strungul Arad
14. C.Î’.R. Timișoara
15. înfrățirea
16. Unirea Alba lulia
17. Armătura Zalău
18. Minerul Lupeni

norul

Gazdele s-au „jucat" cu ocaziile
adverse au fost irosite de 
înaintași. In min. 52, Papa 

Meciul a fost de un nivel- pătrunde în viteză, pînă fii 
careul de 16 m al oaspeți
lor un de îi vine în în tim
pi, nare Lazăr, schimbă ra
pid traiectoria și înalță min
gea pînă la Nichimiș, care, 
nemarcat în fața porții, re
ia cu capul peste poartă.

înaintarea gazdelor a mai 
ratat copilărește numeroa
se ocazii de gol prin Be- 
jan (min. 53). Nichimiș 
(min. 62), Colceag (min. 
74 și 80), Popa (min. 86), 
astfel că hu s-a produs 
modificarea scorului de 
pe tabela electrică.

Riposta oaspeților la pre- 
. siunile repetate ale gazde
lor a fost promptă, deși 
dezorganizată. Oaspeții au 
scăpat de două mi pe con
traatac pînă în apropierea 
careului de 16 m, însă ' 
atît Uțiu (min. 67) cît și 
Ștefănescu (73) au ratat 
majorarea scorului.

In ultimele 10 minute 
ale întîlnirii, gazdele s-au 
instalat cu întreg efecti
vul, exceptînd portarul, Jn 
jumătatea de teren a oas
peților. Măcinați psihic de 
spectrul înfrângerii, gaz
dele nu au reușit riîare lu
cru, mărginindu-se doar la 
o dominare sterilă,, lipsi
tă de eficacitate, -

Așa cum s-a prezentat 
duminică, echipa mineri
lor din Lupeni, nu putea 
emite pretenții la un rezul
tat bun. înaintașii au a- 
lerg.it haotic prin fața por
ții, iar mijlocașii au „na
vigat" fără busolă la mij
locul terenului. Concluzia: 
la —5 în „clasamentul a- 
devărului", situația este mai 
mult decît .alarmantă !

Ioan BĂLOI

MINERUL LUPENI — 
C.S.M. REȘIȚA 1—1 (1—1).

tehnic mediocru. Rar ne-a 
fost dat să vedem, într-un 
singur meci, atîtea lufturi 
cîte am văzut duminică. 
S-a luftat în careu,. s-a 
luftat la mijlocul terenu
lui și pe extreme, au luftat 
mijlocașii și înaintașii, au 
„luftat** și portarii de două 
ori: Grigore rămas fără 
replică, în , min. 1 la șutul 
lui Jacotă (0—1) și Bocșa 
în min. 41 la lovitura libe
ră a lui Dina (1—1). Urmă
rind menținerea rezultatu
lui de egalitate, oaspeții au 
pus accent pe apărare.

Pauza aduce un oareca
re reviriment în rîndul ju
cătorilor echipei gazdă, ca
re preiau conducerea. A 
urmat o lungă perioadă de 
atacuri furibunde la poarta 
oaspeților, reușind acțiuni 
închegate și orientate spre 
poartă, însă ezitarea și 
pripeala de care au dat 
dovadă, nu le-a permis să 
fructifice 'multe din oca
ziile clare de gol.

Apărătorii echipei gazdă, 
Leordean și Pantelimon, ne
mulțumiți de ineficacitatea 
coechipierilor lor de pe li
nia de atac, au fpst mereu 
prezenți în linia întîi, în
să fazele construite de ei 
pînă în apropierea porții

peste
întoarce.

fundașul ad- Alexandru TATAR

■2, Chimia
Dinamo 

■2—2, F.C.M. 
„U“ Cluj-Na- 
Glor ia Buzău

Lupan i — , C.S.M.
Reșița 1—1, U T. Arad - 
Gloria EA ii;;,, 
eanica Orăștie.
pia x Satu Mare 1 
O F.R. Timișoara — 
Petroșăiiî 0—2, CIL Si 
ghet — Armătura 
liiu 1—0.

Bistrița 1—6, Me-
Olim- 

•0,

— Aurul Brad,

A M 1 C N Ț

19 14 2 3 31—11 30
19 io 6 3 29—10 26
19 ii 3 5 44—14 25
19 9 3 7 36—25 21
19 10 0 9 25—24 20
19 9 2 8 21—28 20
19 9 1 9 28—26 19
19 7 5 '7 22—19 19
19 7 4 8 28—30 18
19 8 2 9 17—21 18
19 9 0 10 23—28 18
.1.9 7 4 8', 23—36 18

. 19 6 . 5 8 26—26 .17
19 6 3 10 17—22 15

”19 ă 5 9 14—21 15
19 7 1 11 25—38 15
19 6 3: 10 15—29 15
19 5 3 11 14—33 13

FOTBAL, JUNIORI I

ETAPA A XX-A: Ar
mătura Zalău — Olimpia 
Satu Mare, C.I.L. Șighet
— înfrățirea Oradea, Me
canica Orăștie — Minerul 
Lupeni, Minerul Cavnie
— Gloria Bistrița, Jiul

Petroșani
'F.C. Maramureș — U.T.A., 
Mureșul Deva — Unirea 
Alba lulia, Metalul Bocșa 
— C.S.M. Reșița, Strungul 
Arad — C.F.R. Timișoa
ra.

După ce și-a „pierdut 
adversarul direct, Van 
cea a înscris, lăsîndu-1 
fără replică pe portarul 
gazdelor. Era min. 38 
și începea „recitalul" 
Jiului. _

REZULTATE TEHNI- 
1: Sportul studențesc 

■ ,,U“ Craiova 1 — 1, Ra- 
’pid București— Corvinul 
Hunedoara 1—0, Poli- 

• tehnica Timișoara

DIVIZIA
vești 1—0, F.C. Bihor , • 
F.C, . Argeș 0- 
Rm. Vîlcea 
București 
Brașov — 
poea 1—0.

Foto: Șt. CIMPEAN

L U P T E L I B E R E
• Garnitura de lupte li

bere de la „Jiul" Petrila 
s-a impus și în cea de-a 
doua etapă a campionatului 
republican pe echipe, rezer
vat juniorilor și. speranțe- 

. lor olimpice. Astfel, în în
trecerile de ia * 
vii Iui Costică 
au surclasat, 
Metalul Bocșa 
I.U.R.T. Lugoj

au primit deja „botezul" 
primei divizii naționale, a 
seniorilor. Remarcabil este 
î nsă și faptul că în rîndul 
■învingătorilor pe linie și 
prin tușuri s-au aflat și ■ 
mai tinerii lor colegi Flo
rin Bolohan (48) și Cristi 
Deak (100), dovadă că o- 
biectivul conștiinciosului și 
pasionatului antrenor Cos
tică Marmaliuc de a a- 
junge în interseriile cam
pionatului poate fl depă
șit, mai mult chiaf ■ . sînt 
speranțe- în prezența a- 
cestei categorii de vîrstă a

Lugoj, ele-
Marmaliuc 
duminică, 

10—0 și 
7—3, întâl

nirea cu Forestierul 
Jiu disputîndu-se încă 
prima etapă (10—0). 
Petrila cumulează deci 
ximum de puncte (20). 
rezultate: Forestierul 
I.U.R.T. 5—5, I.U.R.T. 
Metalul 5—5, Metalul 
Forestierul 6—4.

Succesul echipei din Vale 
a fost asigurat, în primul 
rînd, de „veteranii** lo-n 
Ailincăi (57 kg), Ion Doroș 

J.(62), Laurențiu Palade 
«68), Romulus Sapi ni an (74), . (întreceri individuale). 
Gheorghe Șuncă (90), care

Tg. 
din 
Jiul 
ma- 
Alte 

— luptătorilor din Petrila la, 
finala pe țară.

• La sfîrșitul acestei 
săptămîni (28—30 martie), 
la Galați, va bate gongul 
inaugural al finalelor re
publicane ale eampionațu- 
jui speranțelor olimpice 

Din 
Valea Jiului participă •

serie de valoroși luptători 
ai. secțiilor Jiul Petrila și 
C.S.Ș. Petroșani, speranțe 
în realizarea unor 
inanțe deosebite se 
Săpînțan, Ailincăi, 
Palade, Șuncă, dar 
Ies în componentul

, național Toth (plus 130 kg)
• In aceste zile, titularul 

categoriei 68 kg -al Jiului 
lotului 
libere,

perfor- 
pun în 
Doroș, 
mai a- 
lotului

Petrila, dar și al 
național de lupte 
Aron Cîndea, participă la 
un importapt turneu inter
național în R.F.G., util pri
lej de verificare înaintea 
campionatelor europene de 
la Atena, al căror start se 
va da la sfîrșitul lunii a- 
prilie. Or, Aron Cîndea vrea 
să „suie" în topul european, 
știut fiind că în anul tre- 
cut a fost considerat a cin- 
cea valoare a ■: categoriei 
sale de greutate pe băti'î- 

■ nul continent.

Ion VULPE

trolul Ploiești l—0, S.U. 1. ' rg. Mureș 1-—1,
Bacău — Victoria Bueu- Steaua ■ F.C Olt 3--0.

■ C L A S A M 1S N Ț-
1, STEAUA ; ' Ț:'" 20 16 3 1 39— 9 35
2. Sportul studențesc 20 11 7 ■ 2- 44—19 29
3. Dinaino 20 11- ■"5- 4 *32—16 27
4. : „U" Craiova 20 11 4' 5 23—17 26
5. Poli Timișoara 30 10 1 9 37—32 21
6. F.C. Argeș 20 8 .5 7 20—22 21
7. Petrolul 20 6 9 <5 18—22 21
8. Corvinul 20 9 2 9 47—25 20
9. Chimia ‘.,20. 8 3 9 . , 25 — 24 ,19

10. Gloria 20 7 ■l - • I- : ■ 4 9 26—26 18
11. S.C. Bacău 20 9 0 11 27—29 18
12. ,,U" Cluj-Napdca 20 7 ■3 10 21—24 17
13. Rapid' 20 7 3 10 22—32 17
i4. A.S.A. 20 6 4 10 .17—26 16
15. F.C. Brașov 20 • .7 . 2 11 13—40 16
16. F.C. Olt ’ ' 20 .5 10 . 20—31 15
17. Victoria 20 5 6 10 18—29, 14
18. F.C; Bihor 20 3 4 13 16—42 10

ETAPA VIITOARE :
A.S.A. F.C. Brașov 
(0—1), Corvinul — F.C.
Olt (1—2), Dinamo 
Steaua (0—1), Petrolul - 
F.C. Bihor (1—I), 
Cluj-Napoca

(1—4), Victoria — Spor
tul studențesc (0—4), F.C.

.Argeș — S.C. Bacău (0—2),-, 
- .Gloria Buzău; — Rapid 
„U“ (6—0), ,,U‘* Crăiova —

Chimia Poli; Timișoara (2—1). '

Scor fluviu, dar...
JIUL PETROȘANI — 

TRICOLORUL HUNEDOA
RA 7—1 (6—0). Duminică, 
în prima etapă a returului 
campionatului județean al ~ 
juniorilor I, Jiul Petroșani, 
lidera seriei a VlII-ă, a 
depășit la un scor catego
ric, pe teren propriu, 7—1 
(6—0), Tricolorul Hune
doara, o formație modestă, 
aflată pe penultimul loc în 
clasament.. Victoria s-a 
conturat din prima repri- 
zTi, punctele învingătorilor- 
fiind asigurate de goluri
le înscrise de Timofte (2), 
Popovici (2), Dodu (2) și 
Krautil. In acest-fel, cu

Ț 13 în clasamentul ade- 
văzului, Jiul" (14 13 1 (i 
53—8. 27) își consolidează 
poziția, speranțele antre
norului Romulus Leca 
de a fi, pentru , a doua oa
ră consecutiv, cu elevii 
săi la turneul final al 
acestei categorii de vîrstă, 
se vor materializa înainte 
de terminarea returului în 
scria a VIII-a. Totuși, chiar 
numai luînd în seamă sco
rul, nu înțelegem cum, 
după .șase goluri marcate 
pînă la pauză, Jiul a „i*eu- 
șit“ doar o remiaă în re
priza secundă* Să devină 
oare vizibili?, nedoritele 
semne' de infatuare ? (Se
ver NOIAN). .

BĂILE HERCULANE 24 
(Agerpres). •— In campio
natul european de șah pen
tru junioare de la Băile 
Ilerculane, luni a fost zi de 
repaus, competiția urmîrid 
să se încheie astăzi, odată 
cu disputarea partidelor 
cuprinse iii runda a 13-a. 
Dar iată configurația cla
samentului înaintea rundei 
finale: f. Svetlana Mâtve-

TELEX
eva (U.-R.S.S.) —-.9,5 punc
te; 2. Ildiko Madl (Unga
ria) — 9 puncte; 3. Cristi
na Bădulescu (România) — 
8,5 puncte; 4. Markov (Iu
goslavia) — 7,3 puncte;
5—7. Sviva (Ungaria), Pei- 
eeva (Bulgaria). Strazalka

(Polonia) — cite 6,5 punc
te; 8. Traberts (R.F.G.) — 
6 puncte (1); 9. Boic'u
(România) — 6 puncte; 10. 

. Poiakova (Cehoslovacia) —
5,5 puncte (1); 11. Nicoară 
(România) — 5,5 puncte;
12. Drewes. (Olanda) — 4 
puncte; 13-n-l 4, Abraham 
(Elveția), Coull (Scoția) —» 
cite un punct,

lerg.it
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FILME
Deschiderea lucrărilor celui de-al XVII-'ea Congres

al Partidului Comunist din Cehoslovacia
Reacții de protest după recenta experiență nucleară efectuată

U. A.de S
PR AGA 24 (Agerpres). — 

C. Prîsăcaru transmitei 
Luni, au început, la Pala
tul Culturii din Praga, lu
crările celui de-al XVII- 
lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslova
cia, eveniment de însem
nătate deosebită în - viața 
partidului șî ă țării.

Cei' 1 541 delegați la 
congres — reprezentînd 
efectivul de peste 1 670 000 
membri și candidați 
Partidului Comunist 
'Cehoslovacia — vor 
bate și definitiva strategia 
partidului de dezvoltare a 
Cehoslovaciei socialiste pe 
calea societății socialiste 
dezvoltate în actualul cin
cinal .și în iperșpectivă pînă 
în anul 2 000.

In sală se află delegații 
din partea unor partide 
comuniste și muncitorești.

ai 
din 

dez-

socialiste, social-democra- 
te, ale unor mișcări de 
eliberare socială și națio
nală din 108 țări.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de o 
delegație condusă de tova
rășul lori Coman, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Deschizînd lucrările con
gresului, tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al 
Comitetului Central al
P.C. din Cehoslovacia, a 
adresat delegaților, invita- 
ților, precum și oaspeților 
de peste hotare un salut 
prietenesc din partea parti
dului, a întregului popor.

Delegații au ales apoior- 
' ganele de lucru ale con

gresului și au aprobat or
dinea de zi, care cuprinde: 
Rano-tu1 oolitic al Comite-

tului .Central, Raportul Co
misiei Centrale de Revi
zie și Control, Direcțiile 
principale ale dezvoltării 
economice și sociale a 
R.S. Cehoslovace în perioa
da 1986—1990 și în pers
pectivă pînă în anul 2 000, 
dezbaterea și adoptarea 
documentelor congresului, 
alegerea Comitetului Cen
tral și a Comisiei Centrale 
de Revizie și Control.

In ședința de diminea
ță, tovarășul Gustav IIu- 
sak a prezentat raportul la 
primul punct de pe ordinea 
de zi.

Președintele Comisiei 
Centrale de Revizie și Con
trol a prezentat, în cadrul 
ședinței de după-amiază, 
raportul acestei comisii.

Lucrările congresului con-

WASHINGTON . 24 
gerpres). — Liderul majo
rității democrate din Came
ra Reprezentanților a Con
gresului S.U.A., James 
Wright, și-a exprimat pro
testul față de experiența 
nucleară 
vada, în 
celor 63

; forului 
can, care ceruseră anularea

■ testului. Acest păs — a 
apreciat el într-Un inter
viu televizat — constituie 
o lovitură dată speranțe
lor majorității membrilor 
Congresului de a se lăsa 
deschise

(A-

efeduată in Ne* 
pofida apelului 
de membri ai 

legislativ ameri-

porțile spre. pace.

☆

OSLO 24 (Agerpres). 
Ministrul afacerilor 
ne al Norvegiei, 
Stray, s-a referit,

exter- 
Svenn 

...__ _, ___ ., într-o
declarație * televizată, la 
experiența nucleară efec
tuată de S.U.A. la sfîrși- 
tul. săptămînii trecute,. ex- 
primîndu-și uimirea în le
gătură cu faptul că Ad
ministrația americană a 
hotărît să continue explo
ziile nucleare în pofida 
apelurilor repetate, ce i-aU 
fost adresate, de încetare a 
testelor. ■ -

♦

PETROȘANI 
iembrie: Un 
cuză; Unirea 
le; Parîngul: Comoara
din lacul do argint.

LONEA: Timpul do
rințelor.

VULCAN — Luceafă
rul: Cîinele electronic,

-LUPENI — Cultural» 
Paloș contra paloș.

URICANIs BarajoliE g ii

7 No- 
comisar a- 

Doctori je

ASUPRA SEDIULUI 
P.C. FRANCEZ DIN ORA
ȘUL LIVRY-GARGAN (de
partamentul Seine-Saint De- 

' nis) a fost comis sîmbătă 
noaptea un atentat neona
zist. Un grup de cinci ti
neri înarmați cu bare de 
fier au pătruns în clădi
rea sediului, au incendiat

—--------------------
CU inîmile zdrobite de durere familia anunță 

1 t uispariția fulgerătoare a celui care a fost un excep
țional sot, tată, bunic si frate
Prof. univ. dr. ing. TEODORESCU CONSTANTIN 

Inmormîntarea astăzi, la ora 13, de la sediul 
I.A.C.C.V.J. (fostul teatru).

Amintirea lui dragă va rămîne veșnic în sufle
tele noastre. (6215)

^JfCUfT
. . u comis nete de 

vandalism.
ZECI DE ORAȘE SI LO

CALITĂȚI RURALE DIN 
SUDUL REPUBLICII SUD- 
AFRICANE au fost în ulti-

mele două zile scena unor 
serioase tulburări rasiale. 
In cursul unor ciocțiiri cu 
poliția, în localitatea afri
cană Blu water din pro
vincia Cape au fost rănite 
mai multe persoane. Cioc
niri similare au fost sem
nalate șî în bantustanul 
Kwandebele.

pună capăt expe- 
nucleare !“ — sub 

centrul 
Califor-

„Să se 
ricnțelor 
această deviză în 
administrativ al 
niei, Sacramento, s-a des
fășurat o demonstrație de 
masă. Participanții și-au 
exprimat dezaprobarea fa
ță de . explozia nucleară e- 
fectuată de Statele Unite 
zilele trecute la poligonul, 
din Nevada.

COPENHAGA 24 (A-
gerpres). — După efectu
area de către Statele Uni
te a experienței nucleare 
subterane din deșertul Ne
vada, ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei, 
Uffe Ellemann-Jensen, a 
declarat că guvernul țării 
sale regretă această acțiu- 

. ne și faptul că na s-a a- 
juns încă la un acord pri
vind semnarea unui tratat 
asupra interzicerii totale a 
acestor experiențe.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice J udețene 
Hunedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.

Actualitatea în eco
nomie.
Teatru TV:
„Hangița"
de Carlo Goldoni, 
(color).
Premieră TV.
Telejurnal.

20,15

20,25

21,50

EaaîEiis
Mica publicitate

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadrul 
C.C.S.M. Petroșani anunță cu adîncă durere și pro
fundă compasiune încetarea fulgerătoare din viață a 
celui care a fost
Prof. univ. dr. ing. TEODORESCU CONSTANTIN 

director al C.C.S.M., specialist de înaltă valoare teh
nică și științifică în activitatea de cercetare din mi
nerit

Marcați profund de greaua pierdere, adresăm 
sincere condoleanțe familiei îndoliate. Omenia și 
dragostea pentru colectivul pe care l-a condus cu 
atîta competență și, dăruire vor rămîne neșterse în 
amintirea tuturor. (6209)

COLECTTVUL de oameni ai muncii din cadrul 
C.C.S.M. Petroșani anunță cu adîncă durere și ne
mărginită tristețe încetarea fulgerătoare din viață 
a celui care a fost

Ing. PATRAȘCU MIHAI , 
șef laborator aera), metan, focuri, ’distins specialist 
în tehnica securității miniere, coleg de aleasă ome
nie și înaltă ținută morală care i-a marcat întreaga 
activitate. h./.j;

- :Cu-sufletele cernite de greaua pierdere transmi
tem condoleanțe familiei îndurerate. (6209)

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadrul 
" ".S.M. Petroșani își exprimă profundul regret 

■ Iru dispariția fulgerătoare a celui ce a fost 
Ing. MIHAI PUSAC

specialist de deosebită valoare în activitatea de cer
cetare.

Ii vom păstra o veșnică amintire. (6209)

UN ultim omagiu celui mai scump, mai iubit 
și mai drag sot si tată

Ing.’ drd. BANA FRANCISC
Soția Mia și fiica Geanina. Inmormîntarea azi, 

25 martie, ora 14,39, de la Casa pionierilor Petro
șani. (6210)

COLECTIVUL l.C.P.M.C. Petroșani este profund 
afectat de încetarea din viață a celui care a fost
Prof, ■uiliv. dr. ing. TEODORESCU CONSTANTIN

Ii vom păstra neștearsă amintirea pentru căldura 
sufletească, omenia, dăruirea profesională care l-au 
caracterizat și transmitem sincere condoleanțe fa
miliei. (6221)’

FAMILIA Costinaș Virgil cu durere în suflet 
deplînge moartea fulgerătoare a
Prof. univ. dr. ing. TEODORESCU CONSTANTIN

Sîntem alături de familia greu încercată și trans
mitem sincere condoleanțe. (6201)

COLECTIVUL Bibliotecii Institutului de Mine 
deplinge moartea

Prof. univ. dr. ing. TEODORESCU CONSTANTIN 
și transmite condoleanțe familiei îndurerate, (6222)

PROFUND îndurerați vecinii de scară sînt ală
turi de familia greu încercată în pierderea celui care 
a fost

TEODORESCU CONSTANTIN
Prieten si om de aleasă probitate si modestie. 

(6219)

FAMILIA anunță decesul fulgerător al celui care 
a fost

Ing. PATRAȘCU MIHAI 
Inmormîntarea va avea loc azi, ora 16, de Ia 

sediul LA.C.MJW. Petroșani. (6217)

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadrul 
C.C.S.M. Petroșani anunță cu adîncă durere înceta
rea fulgerătoare din viată a celui care a fost

Ing. drd. BANA FRANCISC 
specialist de o deosebită valore în activitatea de
cercetare minieră. .

Sincere condoleanțe familiei7 îndurerate. (6209)

COLECTIVUL l.C.P.M.C. aduce un ultim oma
giu celui care a fost

, . Ing. PATRAȘCU MIHAI
un suflet de rară noblețe, blindețea și competența sa 
profesională vor rămîne veșnic în amintirea celor 

■care l-au cunoscut. (6221)

COLECTIVUL l.C.P.M.C. este adînc înduferat 
de dispariția celui care a fost

Ing. drd. BANA FRANCISC
a cărui amintire va rămîne veșnic vie.

Sincere condoleanțe familiei. (6221)

... .SOȚIA Ana, fiul. Alin, mama Ileana, sora Ma
ria, ceilalți frați, surori și cumnați, socrul Petru 
soacra Ileana anunță cu adîncă durere moartea ful
gerătoare a scumpului nostru 'a

DANCIU ROMAN FETRU
Inmormîntarea marți, ora 11, de la domiciliu, 

strada Ilie Pintilie 7.
Nu-i vom uita niciodată chipul luminos și sufle

tul bun. (6214)

MAMA Bana Elisabeta și socrii Cojocaru de la 
Topolovăț sînt profund îndurerați .de pierderea ce
lui mai scump si iubit fiu si ginere.

Ing. drd. BANA' FRANCISC
Amintirea lui va rămîne veșnic vie. (6212)

COLEGII de serviciu deplîng cu adîncă durere 
dispariția fulgerătoare a celui care a fost un bun 
tovarăș de muncă și prieten, devotat ofițer de secu-‘ 
ritate

Locotenent DANCIU ROMAN PETRU
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (6199)

-
PROFESORII și inginerii de Ia Liceul industrial 

Petroșani sînt alături de prof. Mia Bana în încerca
rea grea pricinuită de pierderea fulgerătoare a so
țului

Ing. BANA FRANCISC
Sincere condoleanțe. (6213) i

VECINII din blocul 7 sînt alături de familia ; *
greu încercată de moartea aceluia care a fost 

DANCIU ROMAN PETRU 
Sincere condoleanțe.

SOȚIA Rodica, fiicele Carmen și Cristina anun
ță cu profundă durere încetarea fulgerătoare din via
tă a scumpului sot și tată

Ing. ECART IOAN (48 ani)
Inmormîntarea va avea Ioc miercuri, 26 martie, 

ora 14, de la domiciliu, din Vulcan.
O lacrimă pe morrnîntul celui care a fost un bun 

și iubitor sot si părinte. Nu te vom uita niciodată.
(6203)

COLECTIVUL l.C.P.M.C își exprimă întreaga 
durere și compasiune fiind alături de familie la
încetarea din viată a distinsului lor

Ing. IONESCU DUMITRU
(«221)

COLECTIVUL de oameni ai muncii 'din cadrul 
C.C.S.M. Petroșani aduc un pios omagiu celui care 
a fost

Ing. IONESCU DUMITRU 
specialist de deosebită valoare în activitatea de cer
cetare din minerit. Sincere condoleanțe familiei în
doliate. (6209)

FAMILIILE Magda, Popa, Kovacs, Graur, An
drei și Pangraty anunță cu nemărginită durere dis
pariția bunului și iubitului tată, socru, bunic și stră
bunic din Lupeni

POPA TOADER
Nu-1 vom Mita niciodată. (6197)
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