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în spiritul sarcinilor trasate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea

rostita la aniversarea partidului
I.M. Paroșeni
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Exigența activității 
la punctele de lucru conduce la 
micșorarea... punctelor la cenușă

începem investigația 
noastră asupra asigurării 
calității cărbunelui livrat 
preparației de mina Live
zeni chiar din punctul cel 
mai înalt al fluxului 
producție. Este vorba 
cota plus 38 metri a 
strucției cu care 
nează separația, 
scliipurile transportă, 
subteran, „roadele*1 
jelor Cărbunele este pre
luat de două benzi de ma
re capacitate, șuvoiul ne
gru fiind dirijat către in
stalația situată cu un etaj 
mai jos, la cota 28. Mași- 
nista Elena Nițu suprave
ghează bunul mers al ben
zilor, are grijă, ca bucățile, 
de lemn mai mari să nu 
treacă mai departe, pentru 
a nu provoca 
jgheaburilor, 
respectivă este un ciur 
bare rotative, avînd meni
rea de a 1 „selecționa4* căr
bunele cu o .granulație mai 
mică de 0.8, care „cade" 
în silozul de producție fi
nită, fiind deci corespunză
tor din punct de vedere 
al calității. Este cărbune 
curat. Restul este preluat 
și „condus" spre cota 24. 
Aici, pe lungimea celor 
două benzi de cite 70 de 
metri fiecare, se face clau- 
barea. Sînt alese și scoase 
de pe flux bucățile de ste
ril. Muncitoarele Maria 
Merlușcă și Ana Bodeanu 
o fac cu dexteritate. O- 
cliiul este format și de
pistează. in masa de căr
bune, tot ceea ce este
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Dotări moderne 
la Valea de Brazi

în 
sta-

se 
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e-

La I.M. Valea de Brazi, 
unde recent a intrat 
funcțiune o modernă 
ție de telegrizumetrie, 
prevăd pentru acest 
noi dotări de instalații
lectromecanice în valoare 
totală de peste 200 milioa
ne lei. Au fost începute 
lucrările de montaj la cea 
de a doua instalație de 
telegrizumetrie, iar în in
cinta principală a minei, 
la suprafață, se află în fa
za avansată de construcție 
o stație de ventilatoare ca
re va avea un debit de 
6000 mc de aer pe minut. 
Programul de dotări pre
vede și construcția unei 
instalații de dișpecerizăre 
cu televiziune în circuit 
închis și interfonie, care 
vor asigura supraveghe
rea și controlul automati
zat pe întreg fluxul de 
producție din subteran la 
suprafață. (V.S.)
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Aspect care vorbește despre amplul proces de modernizare social-edîli- 
tară din cartierul Petroșani-Nord.

Foto: Al. TĂTAR
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- - - . ■ Sînt
depozitate separat, pentru 
Că lemnul și fierul vor pu
tea fi refoiosite. Rocile 
(unele trebuie sfărîmate 
eu piimmerul), vor lua dru
mul haldei.

Cota 20 a clădirii în
seamnă o nouă treaptă, .și 
Ultime}, pe această 
a calității.

„străin" de această 
rie primă — bucăți 
do rocă, lemn, fier.

„Scară" 
Aici funcțio

nează cele două, concașoâ- 
re, sub supravegherea ma
șinistelor Ileana Sekely și 
Aurica Elanciu. Bulgării 
mai mari de cărbune sînt 
sfărîmați în instalații, pen
tru a ajunge la granulația 
cerută de tehnologia cen
tralelor electrice, cărora-

C.T. DI.ACONU

(Continuare in pag. a 2 a)

23 000 de tone 
peste plan

MINERII .DE LA I’ARO- 
SENI AU ATINS IERI. 
DUPĂ ÎNCHEIEREA 
SCHIMBULUI I, UN NOU 
SI IMPORTANT SUC

CES : O PRODUCȚIE, SU
PLIMENTAR Ă DE 23 000 
DE TONE DE CĂRBUNE 
EXTRAS PESTE SARCI
NILE DE PLAN IN PE
RIOADA CARE A TRE
CUT DE LA ÎNCEP UT ti L 
am u i. -

întreaga cantitate de 
cărbune extras peste plan 
a fost realizată pe seama 
creșterii productivității, 

•prin', folosirea la parame- 
trii proiectați a complexe
lor de susținere și tăiere 
mecanizată. Pe loc de 
frunte în întrecerea pentru 
realizarea exemplară a sar
cinilor de plan și a anga
jamentului colectiv asu
mat în întrecerea socialis
tă se află minerii din bri
găzile conduse de VASILE 
COJOCARI!, FERENCZ 
FAZAKAS. VASILE BAR- 
BACARU și IOAN DIA
CONUL

i 
I 
i 
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Continuă importantele
Și în aceste zile fru

moase de primăvară în 
întreaga Vale a Jiului se 
continuă amplele lucrări, 
de larg interes public, de 
sistematizare și moderni
zare a tuturor localități
lor. S-au realizat remar
cabile înfăptuiri care se 
înalță mîndru, ca însăși 
viața minerilor, a tutu
ror, oamenilor muncii, 
eonstituindu-se acum, în 
anul aniversar al făuririi 
Partidului Comunist . Ro
mân, ca trainice ctitorii 
ale -epocii inaugurată de 
Congresul al IX-lea al 
partidului. Ceea ce s-a 
creat este convingător, 
prin însăși evidența rea
lității, pentru oricine. 
Despre-perspectivele a-

V •

cestui an și cincinal am 
rugat să ne vorbească, pe 
tovarășul ing. Mirori tlor*. 
ga, șeful sectorului arhitec-

Perspectivele 
edilitare ale orașului

ră.șul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, s-au realiz: l 
ansambluri de locuințe 
moderne, dotate cu spa
ții comerciale corespun
zătoare cerințelor civili- 
zației contemporane în- 
tr-un stil arhitectonic 
nou, adecvat acestei zo
ne, integrîndu-se armo
nios în cadrul natural. In 
ansamblul „Horia" se vor 
mai realiza o școală cu 
atelier școlar, un modern 
sediu al ICPMC, care va

Tiberiu SPĂTARU

tură, sistematizare și con
trolul disciplinei în con
strucții de la Consiliul 
popular municipal Petro
șani,

—■ îndeosebi în cinci
nalul trecut, în -spiritul 
indicațiilor și îndemnu
rilor formulate de tova- (Continuare în pag. a 2-a)
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• Ce au
nii in Dacia (III)

poate să-și realizată în abatajele fron
tale clasice. Este un în- 

ce ceput bun, dar Mărcuș și
ortacii, lui nu se declară 
mulțumiți, ei vor să dbți-

văzut roma-

IN PAGINA A 3-A

• Serial științific : 
Terra se destăinui? (X)

• Rubricile „Rebus", 
„Șah", „Disco ton S.R."

Hotărî rea brigăzii 
de a se număra printre fruntași

Deși condițiile 
mint de la Bărbăteni 
permit folosirea 
zării pe scară largă, în a- 
batajele acestei . mine s-a 
introdus, mai întâi un com
plex le susținere mecani
zată cu care în ultimă vre
me s-au obținut rezultate 
încurajatoare. Incepînd din 
primele zile ale lunii a- 
pnlie, la sectorul I, în pa
noul 5 stratul 5, blocul XI, 
a fost pus în funcțiune un 
abataj frontal echipat cu 
stâlpi individuali și com
bină do tăiere. Cum era și 
firesc, conducerea secto
rului a acordat și de a- 
ceastă dată credit briga
dierului Iosif Mărcuș, care 
dăduse dovadă în nenumă
rate rînduri că, prin exem-

de zăcă- ' piui personal, 
nu 

mecani-
. mobilizeze oamenii pentru 
a obține rezultate din < 
în ce mai buhe. începutul 
nu a fost deloc ușor. Pen
tru majoritatea < 
din brigadă, combină de 
abataj constituia o nouta
te : nu mai lucraseră cu 
un asemenea Utilaj. La a- 
ceastă lipsă, de experiență 
se mai adăugau și defecte
le electromecanice care 
apăreau la combină-sau la 
fluxul de transport. Destul 
de repede, ortacii lui Măr
cuș s-au obișnuit cu utila
jul și au început să-l stă
pânească. - Productivitatea și Petru Răileanu, a șefilor 
muncii obținută în luna 
aprilie de minerii acestei 
brigăzi a fost mai mare cu
1500 kg

oamenilor nă producții și productivi
tăți care să le asigure, rit* 
mic. realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan.

— Din pricina unor dese 
defecțiuni electromecani
ce nu am demarat așa cum 
doream în această lună. 
Datorită intervenției promp
te a combainierilor 
Nicolae Alexa. Nicolae Chi- 
riac, Constantin Ciobănu

ș de schimb Adolf Flaman,

Gheorghe BOȚEA

pe post decît cea (Continuare in pag. a 2-a'

Luna manifestărilor politico-ideologice,

cultural-educative și sportive

Laudă omului muncii 
și creației sale“Ample jacțiuni politico-edu cati ve

Joi. .vineri și sîinbătă în 
toate localitățile municipiu, 
lui au avut loc ample acțiuni 
care au marcat deschide
rea Lunii manifestărilor 
politi co-i d eblogice, cui tu -
ral-educative și sportive 
„Laudă omului muncii și 
creației sale", ediția 
VI l-a.

a
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O adevărată sărbătoare 
_ muncii și artei a fost 
ieri concertul susținut de 
corul „Madrigal" al Con
servatorului de muzică „Ci- 
prian I’orumbescU" , din 
București, dirijat de prof.

a

• La Teatrul de stat „Va
lea Jiului", a avut loc Sim
pozionul „Dezvoltarea cul
turii române in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" orga* 
nizat de Comitetul mum

ii. ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 2-ai

Univ. dr. Marin Constantin, 
artist emerit, la sala, 
apel a întreprinderii 
niere Livezeni.

H. DOBROGEAN!!

(Continuare in pag. a 2-a)
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rouă
deschis șiIonului s-a ..... .

din prag mi-a zîmbit di-

Șeful de brigadă Iosif Mărcuș și șeful de schimb 
.Adolf Flaman la ieșirea din adincurile minei Băr
băteni.

’ Au trecut de atunci 
vreo șapte ani și, totuși, 
si azi, cînd iși aduce a- 
minte de acea întâmpla
re, privirile maistrului 
Constantin Ivan de la 
IUM Petroșani își limpe
zesc culorile în izvoarele 
neîncepute ale emoției.

- pusesem transportat 
în stare gravă la un spi
tal din București.. La Cî- 
teva zile după operație, 
am fost anunțat că : am 
o vizită. Nevastă-meă nu 
putea fi, convenisem șă 
vină mai tirziu. Ușa sa-

rectorul - întreprinderii 
noastre.

— Cum te mai simți, 
nea Ivane ? Ai nevoie de 
ceva ? . Știi, am fost •, îa 
centrală, la Ploiești — pe 
atunci întreprinderea 
noastră ținea de Ploiești 
— și. ..la întoarcere, între

emoției
două trenuri, am zis 
vedem ce mai faci I

Cu el mai era ingine
rul șef. Apoi a venit și 
secretarul comitetului de 
partid. Gestul lor 
mișcat profund, 
trecut lacrimile, 
torii mei âu. crezut că mă 
doare ceva, mi-a fost ru
șine să le spun că sînt 
emoționat, că parcă 
mi-au dat un îndemn de re-

1 l 
V
I 
I
1
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Ieri, la Institutul de mine

Anii studenției au tre
cut demult. Amintirea lor 
ii urmărește pe foștii co
legi. ca o dulce păstrare 
în memorie. Este o amin
tire care nu te lasă, te 
copleșește cu emoții. A- 
celeași emoții ca cele din 
fața amfiteatrelor. în zi
lele sărbătorești ale exa
menelor.

: A intrat în tradiție ca, 
la-10, la 20 de ani și 
chiar la mai mulți, foștii 
colegi să se întîlnească, 
să-și depene amintiri, 
să-și x povestească, să-și 
spună realizările din 
muncă și viață, să-și îm
părtășească experiența 
căpătată, împlinirile și 
neîmplinirile. Două ase. 
menea întîlniri au avut 
Ioc, ieri, la Institutul de 
mine Petroșani. Este 
vorba despre o întîlnire 
după 10 ani și una după 
20 ani de la absolvirea 
institutului. Pl’omoțiile 
1976 și 1966 ale pepinie
rei de cadre din mineri
tul românesc s-au revă
zut emoționați în amfi
teatrele școlii lor , dragi, 
acolo unde Ii s-au des
chis, pentru prima ■ dată, 
căile spre cunoașterea 
tainelor , muncii din sub
teran.

S t ea g u I roșu
f
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...Flori, îmbrățișări, a- 
pelul, întîlnirea cu das
călii lor, toate acestea au 
constituit pentru foștii 
absolvenți momente de 
suflet și de înaltă în.căr- 
cătui ă emoțională. Toți 
sînt. astăzi, oameni ma
turi, li s-au încredințat 
funcții de răspundere în 
industria minieră, în în- 
vățămintul superior mi
nier sau în alte ramuri 
de activitate. Mulți din
tre ei au ramas să for
meze tinerele • generații 
aici la institut,; alți și 
alți viitori specialiști 
minieri. Anii au trecut. 
La tîmplele unora au 
înflorit ghioceii vîrstei, 
dar sufletul le-a fost, 
măcar pentru timpul cît 
a durat întîlnirea, cel 
de acum 10 sau 20 de 
ani — tînăr. .

...Gaudeamus igitur... au 
cm Ut, ieri, din ' suflet 
foștii absolvenți. Să 
ne bucurăm alături de 
cei pare se revăd după 
10 și 20 ani și să le do
rini spor în muncă și via
ță, sănătate și fericire, să 
se întîlnească și în mile
niul trei!

Mircea BUJORESCU

1111

'W

Sfand de încercare ACRJ 1 din atelierul de auto
matizări al I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

Foto: C. AMARIEI

A m e

(Urmare din pag. t)

: întoarcere la viață. După 
ce au plecat, colegul meu 
de suferință, un pilot de 
aviație, zîmbind între 
două gemete, mi-a spus:

— Păi, ești cineva 
întreprinderea aia din 
Petroșani, nea Ivane. ( 
faceți acolo ?

— Utilaje pentru 
canizarea Jucrăriloh 
subteran, pentru 
țăf.h. Dacă ar fi fost azi, 
i-aș fi spus că utila jele 

■ noastre a^ung-și pe alte 
continente,.Apoi am con
tinuat. Eu, ce să fiu? Un 
simplu maistru. Și, . pe 
un ton mai focos, m-am

semețit la pilot. Păi, tre
buie să fii ministru ca 
să vină directorul între
prinderii la tine ?

Constantin Ivan nu 
are de gînd nici acum să 
ajungă ministru, a fost 
și va râm ine un bun 
maistru la IUMP. Care

(Urmare din pag. I)

cipal de cultură și educa
ție socialistă la care au 
participat personalități din 
domeniul culturii, acti
viști ai U.T.C. și de sindi
cat, cadre didactice. Au 
fost prezentate comuni
cări științifice care au re
levat tradițiile culturale 
ale Văii Jiului, mărețele 
împliniri spirituale din 
viața minerilor, â oameni
lor muncii din municipiul 
Petroșani. Cu prilejul sim
pozionului, în foaierul tea
trului, a fost vernisată o

Exigența activității la punctele de lucru
(Urmare din pag I)

le este livrată producția 
minei Livezeni. Și, de aici, 
la cota 6, adică în punctul 
de încărcare și expediere 
către preparație, acesta, 
este, pe scurt ;,traseul" căr
bunelui în separația mi
nei, unde i se conferă, de' 
către instalațiile speciale, 
un plus de calitate.

Deja, cum s-a desprins 
din secvențele de muncă 
pe care le-am consemnat 
pînă acum, calității pro
ducției i se acordă la Li
vezeni, o atenție pe măsu
ra importanței; acestui as
pect ; în . dialogul cu tova
rășul Monică Meliță, care 
se ocupă de această pro
blemă, avem să întregim 
tabloul divers al 'mășuri- 

, lor întreprinse în acest 
sens. Interlocutorul ne ara
tă că, de fapt, calitatea 
cărbunelui constituie un o- 
biectiv permanent pentru

fiecare dintre brigăzile de 
mineri, încă din faza de 
extragere și de evacuare 
a producției. Este vorba, 
bineînțeles, de abatajele 
în care tehnologia de lu
cru permite alegerea steri
lului încă din front, și de
punerea lui în spațiul ex
ploatat ; de asemenea, tot 
în subteran, se are în ve
dere separarea fluxurilor 
de cărbune de cele de ste
ril.

Desigur, „punctul forte" 
al activității care conduce 
Ia reducerea... punctelor de 
cenușă din cărbune 
separația. Pe lingă o 
respunzătoare plasare 
posturilor, aici se asigură, 
ne relata șeful de schimb 
din separație, Duțu Părăs- 
cuță, o bună funcționare a 
utilajelor. In acest sens, o 
contribuție hotărîtoare o 
are echipa de lăcătuși, for
mată din Constantin Mita- 
che, Nicolae Raicu și Re

se 
mare 

aproape 
cărbune

A se număra
(Urmare din pag. t)

Ni'colae Roșu, Arpad Bai - 
taloș și Zoltan Farcaș, de
fectele electromecanice 
s-au rărit, iar începînd din 
decada a H-a a acestei 
luni producția obținută zil
nic a crescut peste nivelul 
sarcinilor de plan, recupe- 
rîndu-se în acest fel o bu
nă parte' din minusul în
registrat în prima decadă, 
ne spunea șeful de brigadă.

— Am convingerea, ară
ta Ia rîndul său sing. Ion 
Constantin, șeful sectoru
lui, că Mărcuș, împreună

me
dio 

minerii

Ia
se bucură de prețuirea 
colegilor de muncă, a 
conducerii întreprinde
rii. Prețuire de care se ■■ 
simte onorat și emoțio
nat... fși șterge cu colțul 
batisjei genele înroura
te de adierea amintirilor 
și iha îndeamnă :

— Mai treci pe la noi 
pe la IUMP. Avem niște 
oameni minunați.

acțiuni politico » educative
expoziție de trofee și di- mei, activiste cu funcții 
plome obținute de artiștii de răspundere pe linia or- 
amatori și profesioniști din 
municipiu cu ocâzia con
cursurilor artistice, în a- 
cești ani de efervescență 
culturală a vieții oameni
lor muncii din Valea Jiului.

• Schimbul de experien
ță cu tema „Creșterea con
științei socialiste, a spiri
tului revoluționar, factor 
hotărîtor în mobilizarea 
femeilor la înfăptuirea e- 
xemplară a obiectivelor ce
lui de-al XIII-lea Congres 
al partidului și Conferin
ței Naționale a femeilor", 
desfășurat joi la Petroșani, 
în organizarea 
lui municipal al 
a

Comitetu- 
femeilor, 

reunit peste 100 de fe-

ganizației de femei.

• Vineri, Ia Lupeni s-a 
deschis săptămîna cultu
rală „Flori de mai". A a- 
vut loc o consfătuire in
terjudețeană pe teme de 
profilaxie a bolilor profe
sionale. Consfătuirea a 
fost organizată de către 
Spitalul orășenesc 
Lupeni,

• La IUMP a 
vineri expunerea 
suprem al omenirii, drep
tul la viață. Contribuția 
României, a secretarului

;, general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru o lume a păcii și 
securității". Au participat

Șl I.M.

avut loc 
„Dreptul

în-r.ameni ai muncii din 
deprindere.

• Ieri. la Casa 
cultură a avut Ioc 
schimb de experiență 
temu 
folosite de comitetele 
sindicat și c.o.m. pentru 
mobilizarea oamenilor 
muncii la ridicarea nive- : 
lului calitativ al produse
lor", acțiune în sprijinul 
producției organizată 
Consiliul . municipal 
sindicatelor.

de 
un 

..... .... cu ' 
„Forme și metode

de

de 
al

• In toate localitățile 
Văii Jiului au avut loc 
seri cUltural-distractive 
pentru tineret sub generi
cul „Sărbătoarea muncii 
și entuziasmului tineresc",

Concert pentru mineri
(Urmare din pag. ()

ește 
co- 

a
■--

trică Minuț. Interlocuto
rul ne sublinia faptul că 
țoți separatorii sînt con- 
știenți de importanța mun
cii lor, de faptul că ea 
materializează, în 
măsură, în cele 
7500 de tone de
„primite" ca bonificație 
pentru calitate, de către 
întreprinderea minieră Li
vezeni. Prin eforturile pe 
care le depune colectivul 
de muncă din separație, 

. producției i se aduce un 
spor de calitate, contribuin- 
du-se, în felul acesta, la 
satisfacerea cerințelor cen
tralelor electrice.

Au fost prezenți mem
brii delegației Uniunii 
Compozitorilor și Muzico
logilor din R.S.R. condusă 
de prof. univ. Nicolae Că- 
linoiu, președintele Uniu
nii, rectorul Conservato
rului de muzică „Ciprian 
Porumbescu", Constantin 
Arvinte, Vasile Veselov- 
schi, Temistocle Popa, Teo
dor Bratu, compozitori,

Smaranda OțeanU, muzi
colog, Sanda Bobescu și 
Ovidiu Cucu, Cadre didac
tice la conservator.

Cu ocazia vizitei la I.M. 
Livezeni a avut loc o în
tîlnire cu minerii, prilej 
de documentare pentru 
creatorii de frunte ai mu
zicii românești.

Concertul a fost subliniat 
cu vii aplauze de către 
cei prezenți.

La încheierea microspec-

i 
tacolului minerul . Vasile , 
Pascu ne-a declarat: „Pen
tru cîtcva minute am fost 
absorbiți pur și simplu de 
marea muzică. De la cîn- 
tecul popular la cel 
triotic, ne-am simțit 
trunși de un vibrant
saj izvorît din adîncurile 
ființei noastre românești, 
tot așa cum, prin munca 
noastră, a minerilor, lumi
na izvorăște din adîncurile 
muntelui".

pa
pă- 

me-

(Urmare din pag. t)

printre fruntași
cu cei 45 de ortaci ai lui, 
va reuși, și în această lună, 
să depășească productivi
tatea muncii planificată, 
cel puțin ea luna trecută, 
adică cu 30 la sută, deși 
se mai . confruntă cu unele 
greutăți. Are în brigadă 
mineri buni cum sînt' Ni- 

. colae Simon, Gheorghe Za- 
haria, Beniamin Adam, 
Gheorghe Muruzan și mulți 
alții, care știu să se mobi
lizeze pentru a . depăși gre
utățile, astfel îneît la șfîr- 
șitul lunii să se. afle prin
tre fruntașii sectorului și 
ai minei,

I
F
i
I!

LA LONEA, s-au termi
nat lucrările de reparații 
și renovare a clubului sin
dicatului. Tot cu acest pri
lej zestrea de instrumente 
muzicale și de jocuri dis
tractive s-a îmbogățit cu 
diferite dotări în valoare . 
de 135 000 lei.

„MUNȚI AI SUPERLA
TIVELOR" — așa sînt de
finiți munții -Retezat în 
descrierea lui Nae Popes-

mobila intersecția străzii 
Mihai Viteazul, cu drumul 
de tranzit. Se vor finaliza 
și construcțiile în ansam
blul Nord,' locuințele ațin- minat, firme comerciale și 
gînd cifra de 750 aparta- . staționare etc), 
mente. Tot în acest cartier - " '.“"7. ..
se va construi și un dis
pensar comasat pentru 
populația din zonă. In a- 
cest an se vor construi 
1606. apartamente în Valea 
Jiului, apărînd noi cartie
re sau dezvoltîndu-se cele 
existente. Odată cu conti
nuarea lucrărilor în zona 
centrală a reședinței mu
nicipiului ■— alături de 
hotel se vor realiza blo
curile 13A, 13B și 13C, cu 
peste 130 apartamente, ca
re vor avea structură, com
partimentare și confort spo- du-se și o nouă stradă 
rit, în spiritul Decretului 
256/1984 — și vom , căuta 
noi soluții în ceea ce pri
vește dotarea cu mobilier 
urban (bănci, afișiere, stîl-

Continuă importantele 
înfăptuiri

— Mulți cetățeni ne în
treabă ce se va amenaja 
pe fostul stadion. Intr-ade
văr, care este planul 
sistematizare ?
- Avînd în vedere 

diul avansat de construc
ție a hotelului, au început 
și lucrările de sistematiza
re, de amenajare a terenu
lui. Seva realiza cu con
tribuția cetățenilor, în 
spiritul Legii nr. .1/1985, 
un parc, aici contUrîndu-se 
noul centru civic al ora
șului Petroșani, amenâjîn- 

a

de

sta-

< pi ornamentali pentru ilu-

hotelului.
. — Ce perspective se des
chid în acest domeniu, al 
modernizării, străzilor și 
asigurării unei circulații 
rutiere fluente ?

urbanistice
— Se continuă lucrările 

la drumul de tranzit (eta
pa a IlI-a) și se va defini
tiva crearea bulevardului 
Republicii în zona Aero
port. Mai este prevăzută, 
pentru perspectiva acestui 
cincinal, lărgirea străzii 
Vasile Roaită la trei benzi 
de circulație,

— Ne puteți spune la ce 
lucrează, pentru Valea 
Jiului, arhitecții și proiec- 
tanții ?

— Pe planșetele lor sînt 
noi ansambluri care se 
vor construi în anii urmă
tori. Așă sînt cele de lingă 
actualul stadion sau la în
treprinderea de utilaj nii- 
nier (se va mobila partea 
din fața uzinei). In acest 
an se lucrează la un ansam
blu de locuințe (120 apar
tamente) în Aeroport, care

va închide cartierul. Toate 
aceste lucrări ample și de 
larg interes public trebuie 
să fie însoțite de sistema
tizarea pe verticală și ori- 

. zontală, efectuate de ACM 
Petroșani care n-a ajuns 
încă la stadiile corespun
zătoare. Sînt restanțe în
deosebi la amenajarea te
renurilor și spațiilor verzi, 
la alei pietonale, parcări ’ 
și fațade neterminate, deși : 
în multe blocuri, locuiesc, 
deja, cetățenii. In această 
primăvară, în toate zonele 
orașelor, cetățenii au con
tribuit la acțiuni continue 
de înfrumusețare și bună 
gospbdărire. Deoarece toa
te orașele municipiului au 
un aspect nou, plăcut și 
reconfortant, locuitorii au 
datoria morală nu numai 
să păstreze ceea ce s-a 
înfăptuit, ci să adauge, cu 
responsabilitate civică, noi 
elemente care să se inte
greze în ambianța moder
nă, civilizată a localități
lor din Valea Jiului.

joacă cu nisip. Lucrările terminate săpăturile la 
au fost realizate cu spri- noua policlinică din loca- 

Lucrările au fost 
executate cu sprijinul Bri
găzii CCF, I.M. Valea- de 
Brazi și OGA-TLHS 
prin munca patriotică a 
cetățenilor. In ultima săp- 
tămînă a fost transportat 
un volum de peste 2500 mc 
pămînt, amplasamentul 
fiind liber pentru cp bri
gada nr. 1 Deva a ACM să 
treacă la turnarea fUnda-

cu, apărută la rubrica;; Bi- blocul Hermes — Petroșani, 
blipteca „Emiîian Cristea" In prima jumătate a lunii

lui (gestionar Felicia Bo- 
dean) și-a depășit planul 
de desfacere cu peste 50 000 
lei.

BUCURIE la grădinița 
nr. 3 din cartierul „Car-

Au 
fost finalizate lucrările de 
renovare și reparații la in
stalațiile de joacă din1 in
cinta grădiniței. Revopsi- pp teme de cultură gene
ts șl reparate toboganele ral- sj de dans> 
noiSUiar în'apropierea"™ >N CARTIERUL BUCU- țiilor si ridicarea construe- 

a fost finalizat un loc de RA din Urieani au fost ției.

cu, apărută la rubrică,; Bi- blocul Hermes

din ultimul număr (nr. 5) mai, colectivul magazinu- 
ăl revistei „România Pito
rească". Revista republi-

• că și harta cu traseele tu
ristice pentru a sprijini

• acțiunea de marcare a
• Retezatului promovată de

acțiunea de marcare

CNOP și Consiliul popu- păți" din Petroșani. 
Iar al județului Hunedoa
ra. .

■ UN MILION. I.a atît s.' 
ridică valoarea vînzăriior 
la modernul magazin „A- 
dam", deschis în urmă cu 
o lună, în complexul uni
tăților tip Romanța din

realizate cu spri- î 
jinul IUMP, unitatea care litate. 
are în patronaj grădinița.

CLUBURILE muncito
rești din toate localitățile 
Văii Jiului programează 
pentru azi seri cultural-e
ducative pentru tineret. 
Participă formațiile artisti
ce ale așezămintelor de 
cultură. Au loc concursuri

EDITORIALĂ. Colecția 
„Itinerarii de vacanță prin 
Carpați" oferă iubitorilor 
de turism un frumos album 
scos de Editura Transilva- 

și nia Sibiu — „10 trasee în 
munții dintre Olt și Jiu". 
Albumul se găsește în li
brăriile din municipiu.

I
I
IRubrică realizată de 

Dan STEJARU
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După cum se 
lumna ilustrează

romanii în• •

S

i
!
V

textul 
referitor la cele tlouă răz
boaie, scris de Traian. Prin 
forța lucrurilor — împăra
tul era doar ofițer de ca
rieră — ochiul imperial a 
„văzut" mai degrabă a- 
menajări militare de toate 
felurile bine - reprezentate 
pe Columnă și mult mai 
puține expresii ale unei 
'arhitecturi civile. S-a a- 
juns chiar la o situație 
curioasă : dat fiind mate
rialul de construcții , — 

j lemn, chirpici, nuiele • fo
losit la ridicarea locuințe
lor, îl întîlnim mai des 
pe marmura Columnei de
cît sub forma vestigiilor. 
Așa cum ne spune arh. Di
nu Antonescu, „locuința a- 
pare pe Columnă o dată 
cu primele fortificații, a- 
poi constant pe întreaga 
bandă sculptată a monu
mentului". Planul locuin
ței dace este rectangular;

' rareori îmbracă o formă 
circulară. De remarcat 
faptul că locuințele se ri
dică pe sol, dar mai ales 
pe stîlpi din lemn, situație 
bine ilustrată de artiștii 
Columnei., , ,

Ridicarea locuinței pe 
stîlpi coriferă o notă parti
culară acestor construcții, 
ivindu-se numeroase simi
litudini între ele și turnu- 
rile-locuință despre care 
am pomenit. Posibil că a- 
tît unele cît și altele șă 
fi derivat clin tipul locuin
ței ridicate pe un teren 
neterasat. In paranteză 
fie spus și astăzi întîlnim 
— nu cu frecvență de odi
nioară — „conace" și „să-

pantă,
__ , __ Desi

gur, nu toate locuințele
erau construite din chir
pici', unele, din care s-au. 
păstrat vestigii se arată a 
fi clădite din piatră, cără
midă și dispuneau chiar 
de o scară interioară pen
tru accesul la etajul supe
rior., întotdeauna ușa se 
întîlnea pe latura mieă a '

lașe" ridicate în 
pe stîlpi din lemn.

Sîntem dîntotdeauna 
pe aceste locuri

wifniiiiiimiiHiumiuiHm

casei, iar ferestrele ocupau 
peretele lung. Sporadic 
apăreau ici-colo niște cu
rioase construcții rotunde, 
iar după inventarul păs
trat, parcă ar fi fost lo
cuințe. După cum se știe, 
în multe așezări dacice 
au fost scoase la iveală 
vestigiile unor construcții 
Circulare ridicate în aria 
templelor. Sînt, fără în
doială edificii avînd un 
pronunțat caracter, cultic- 
ritual. Au fost emise ne
numărate păreri, unele din 
ele extravagante, privitoa
re la numărul, finalitatea 
și funcția acestora. In
tr-un singur loc se deslu- 
șese limpede două aseme
nea edificii ori mai bine 
spus, incinte sacre. Restul, 
cu toată bogăția lor vesti- 
gială, nu apar pe Columnă 
dintr -un motiv simplu : 
viața spirituală religioasă

Dacia (III)
a autohtonilor s-â 
stfîns cu țelurile 
ale statului; după 
romanii nu numai 
lichidat pătura 
lă, dar, ceea ce se' vede 
perfect, au distrus sistema
tic tot ce amintea de ve
chile credințe. Cum, 
lumna a fost o operă 
o finalitate precisă, 
„carte" de ilustrații a 
tului imperial, este 
să-i pretindem o 
de la țelul său. Indiferent 
de frecvența prezentării 
pe Columnă, se știe de 
mult că au existat mai în 
fiecare așezare militară 
și lăcașuri de cult, pe care 
ochiul cuceritorului le-a 
văzut așa cum erau ele a- 
tunci, Șe discută mult în 
ultima vreme despre scena 
LXII care prezintă nu 
mai puțin de patru con
strucții circulare înalte, 
ridicate din blocuri de 
piatră fasonată, totul edi
ficat într-un spațiu dacic. 
Modestele rămășițe păs
trate — șir de bolovani ru
lați conturînd un 
o vatră de foc la 
alte mici vestigii 
gice, nu concordă 
ficiile circulare ale 
lumnei. De altfel 
rămășițe se găsesc pc te
rasele înconjurătoare și 
nu în spațiul sacru, aflat 
în imediata vecinătate a 
cetății.

TERRA

DISCO TOP. S. R. (27)
MUZICĂ ROMANEASCA:

1. Păsări cu ochi de foc 
-• Compact; 2. Aproape li
niște — Aura Urziceanu ; 
3. Muzica, izvor de bucu
rie — Hardton; 4. Iubire — 
Mihai Constantinescu ; 5.
Spune-mi cine ești ? —
Semnal M.

MUZICĂ STRĂINĂ

1. Brother Louie — Mo
dern Talking; 2. Valerie — 
Joy ; 3. Saychara — Lee
Marlow; 4. Hot Shot - 
Jimmy Cliff; 5.' Marihoro 
— Lucia.

RĂSPUNDEM CITITO
RILOR RUBRICII : Cr.
LAZAR, Liviu BACIU, Tu
dor BIRLADEANU, Arpad 
SIKLODI, Petroșani: mul
țumim pentru aprecierile 
la adresa topului. Vom ți
ne cont de sugestiile dum
neavoastră. Demis Rousos 
și Vanghelis (43 ani, pe 
numele adevărat Evange- 
lino Papathahassiou, pia
nist) au cîntat cu grupul 
Aphrodites Child. Cîtevă 
LP-Uri ,;Heaven And Well

(1975), „Albedo C 39" 
(1976), „Spiral" (1977).

Ecaterina DORNOVAN, 
Lupeni: numele real al 
Mirabelei Dauer este Bela 
Scorțaru. A cîntat în 1963 
cu grupul Roșu și Negru. 
Aceeași situație și pentru 
Liviu Tudan (39 ’ ani) pe 
numele adevărat Dumitru 
Tunsoiu.

Ion GRECULESCU, U- 
ricâni : chitaristul bas de 
la Iris este Doru Borobei- 
că. Componența Semnal 
M am publicat-o în „Dis- 
co-top" nr. 17 din 16 fe
bruarie a.c. Date despre 
Stevie Wonder, adevăratul 
nume este Stephen Jud
kins Marris, este născut la 
13 mai 1950. A cîntat cu 
grupul Miracles, primul 
său disc single, „Fingerti- 
py“, datînd din 1962. Pri
mul marc succes, Yester— 
Me, Yester—-You, Yester 
Day", în 1969. Ară peste 
150 compoziții, muzica sa 
cuprinzînd o gamă bogată 
de genuri.

împletit 
. politice 
cucerire, 
că au 

sarcedoța- 
se'

Co-
eu 

o 
tex- 
greu

abatere

cerc, cu 
mijloc și 
arheolo- 
cu edi- 

Co-
aceste

Pe parcursul celor 75 de 
milioane de ani, ai erei 
neozoice, viețuitoarele au 
înregistrat ultimele trans
formări pentru a ajunge la 
formele actuale. Astfel, 
mamiferele, care în era de 
mijloc a vieții erau piper
nicite și nu erau băgate în 
seamă de giganticele rep
tile în era nouă au o „ex
plozie" evolutivă. In ma
rea majoritate a clasei de 
mamifere, răspîndirea era 
cu totul alta decît a des- 
cendenților lor actuali. 
De exemplu, marsupiale- 
le care au reușit să supra, 
viețuiască astăzi numai în 
Australia și America de 
Sud, erau prezente atît în 
Europa cît și în America 
de Nord.

■ Numeroasele lesturi fo
sil ifere descoperite în di
verse tipuri de sedimente, 
pe teritoriul patriei noas
tre. atestă cu multă fideli
tate prezența în aceste lo
curi a strămoșilor leului,

SE DESTĂTNUIE (X)
tigrului, elefantului, ri
nocerului, biehei, focii, 
morsei, etc.

Colții, cu o lungime de
. pînă la un sfert de metru,
: făceau din Machairbdus 

cel mai feroce tigru, : iar

Serial științific
strămoșul leului de astăzi. 
(Smilodon) decima turmele 
de ierbivore din acea vre
me. Rinocerii din era neo- 
zoică, deseori aveau lungi
mea de 7,5 m și înălțimea 
de 6,5 m.

Unul dintre mamiferele 
terestre de talie mare era 
și strămoșul elefantului 
de astăzi (Dinotherium 
gantissimum). Acesta 
vea peste 5 m lungime 
4,5 m înălțime.

In terenurile veșnic
ghețate ale Asiei nordice, 
s-au găsit cadavre de ma
mifere bine conservate.

Și

in-

RECHIN URIAȘ
Un rechin uriaș de 7 m 

lungime și peste două tone 
greutate s-a prins în plasa 
întinsă de pescarii orașu
lui cubanez Puerto Padre 
pentru prinderea... broaș- 
telor țestoase. Ccrînd aju
torul unui căpitan de vas

din apropiere, pescarii s-au 
străduit să urce uriașul 
rechin pe puntea vasului, 
dar nu au reușit. „Trofeul" 
a fost remorcat în portul 
Carupano de unde a fost 
ridicat cu o macara și
poi depus direct pe chei.

a-

cazul mamutului 
primigenius) ca-

Soluția problemei 
nr. 7

REBUS I
ORIZONTAL; 1) Trecu

te prin cap ; 2) In cap — 
E... bine 1 3) Capul rău
tăților — Dinu se dă pes
te... cap ! 4) Expoziția rea
lizărilor economiei națio
nale — Izvoare de lacrimi;Dr. Viorel MORARU

ȘAH

' 1) Dh5-e5 amenință 2)
Dg7+ mat pur.

1) ...Rg6 2) D:g7-|- 1)
...R:h6 2) Dh5± 1) ...g:h6 
2) Nf5 +

Trei mutări model
In momentul de 

probleme boemiene, 
două mutări, nu șe ___
compun, domeniul fiind 
considerat epuizat, iar pro
bleme în trei mutări se 

j compun relativ rar; dome
niul fiinl în curs de e-

mai

DISC JOCKEY

H ȘAH 
puizare. Părerea general 
acceptată este că proble
mele boemiene mai au 
perspectivă doar în dome
niul a patru sau mai mul
te mutări.

Incepînd cu problema 
nr. 8, prezentăm unele 
metode de. mărire a gra
dului de dificultate a pro
blemelor.

Desigur,, prima metodă 
constă în utilizarea în ca
litate de cheie a unei mu
tări neverosimile, chiar a- 
parent absurde. La proble
ma nr. 8, compusă cu a- 
pioape 130 de ani în urmă, 

’ cheia incredibilă uimește 
prin neobișnuitul său, și 
însăși problema ne pre
zintă o concepție grandioa
să. Pentru găsirea cheii se 
acordă 5 puncte, iar pen
tru fiecare din cele șase 
variante cu mat-uri dis
tincte cîte două puncte.

S. Loyd a excelat prin 
probleme de acest gen.

Posesorii căiții „Șah de 
la A la Z“ pot admira 
la pag. 283 o problemă in 
trei mutări, care este .con
siderată și astăzi ca cel 
mai mare truc al tutui .r 
timpurilor.

Așa este 
(Elephăs 
re, la începutul Cuaterna- . 
r ui ui, a căzut intr-o cră
pătură a platformei înghe
țate. Rănile căpătate în 
timpul, căderii i-au provo
cat moartea, Cavitatea bu
cală, a acestui animal, mai 
păstra încă holuri de ier
buri ce le păscuse în tun
dră, iar în stomacul lui 
s-au găsit aproximativ 
12 kg de ierburi care se 
întîlnesc și astăzi în tun-: 
dra din nordul Siberiei,

Mediul de șylvo-stepă, ce 
s-a instalat in timpul 
Pliocenului în multe re
giuni ale Terrei, a ' fost 
prielnic primelor maimuțe 
(primate), care se hrăneau 
cu fructe și ierburi sucu
lente.

i

" *

(Va urma)

Conf. dr. ing 
N'icolae UNGUREANU

■ REBUS
5) Scump și iubit Rezol
vă probleme de serviciu 
(abr.); 6 Mijloc călduros 
— Animale vesele:<7) Alo... 
nu-i el I? — Stă la origi
nea noastră ; 8) Personali
tate —■ A indica; 9) Re
confortant solubil — După 
optsprezece (sing.); 10) 
Transmite de la cap la cap 
(mase. pi.).

VERTICAL : 1) Dezghe- 
' țat la cap; 2) Rime în

curcate — Lac în S.U.A, ; 
3) Cerc la cap — Sol se
cat ! 4) Neîntrecute în mă
reție ; 5) Sarcină — Osie I
6) Nene ! — Stingă la
dreapta I — Alt animal, 
însă ascuțit ; 7) Pe urmă ! 
— Terminat... înainte ; 8) 
Tării de caracter; 9) Cu [
mult suflet — Uituc la
capete ! 10) Le dă mîna.

DICȚ. : MEIR, LEE.
Ionel BURDEA, 

Gheorghe FERAR

(CRONICĂ RIMATĂ)
Soarele se-agită blind, 
strecurat discret pe-afară.
Vin concediile. Iar 
facem planuri pentru vară.

Ea i-a drămuit concediul, 
cicălindu-l toată vara.A 
(Și fiindcă-i așa de „dulce", 
el o duce la... AMARA),

Poșta concursului
La problema nr. 6 s-au 

primit soluții complete de 
la N. Joia — Petrila, N. 
Sbuchea — Hațeg, M. Nițu 
— Vulcan, I. Muntean și 
D Cristian •— Petroșani. 
Punctajul total șe 
prezintă după cum urmea
ză : N. Joia și N. Sbuchea 

53 puncte, M. Nițu — 
puncte, I. Muntean și 
Cristian — 46 puncte.

8. Samuel Loyd
Philadelphia evening bul

letin, 1958.

■ Un amic, , mai subțirel, ■ 
I numai piele și ciolane,
■ vrea să se realizeze
I în sejur la... HERCULANE.

I
I
I
I
I
| era muză, nu soție.

I
I
| și s a-ntors cu tot cu ea.
■ Un Don-Juăn a hotărît,
I constatînd dintr-o ochire t
] „Voi

Unuia ce consumase 
numai țuică de 
i-a venit un dor

VĂLENI, 
de muncă 

și s-a dus, deci, la..;
BUȘTENI.

De consoarta lui, la FELIX, 
fu surprins fără să știe 
cu OTILIA, ce, culmea,

El spre LACUL URSU-ar 
merge 

fiind un vînător sadea.
Ea s-a dus doar la...

MAMAIA

fiind

purcede înspre...
MINDRA, 

o nouă cucerire'1.

pesimist desigur,Unul pesimist desigur, 
foarte mult s-ar bucura 
de s-ar duce la cabană 
tocmai sus la... BUCURA.

48 
D.

Cu cabanele, vezi bine, 
a-ncurcat-o acum un an, 
de-aceea fiind

S’I’A N-Pățitul 
a optat doar pentru...

BRAN.

Alb . Re7, Dg7, Tc7, Nh8, 
Cc4, Cg3 p. dd, e6;

Negru : Rd5, Dbl, 
Cc2, Cfî, p. b6, e.3.

â s
§ nSS!

Specialist horticultor, 
admirator al culorii 
de vreo cițiva ani se duce 
doar aici. la...

LUNCA FLORII.

I
Viorel DIACONU j

Ta.3,

T n șofer vrea la...
COTEȘTI 

alpin i stu 1-DEAI. U L MA R E, 
linul „treaz" la...

ODOBEȘTI, 
una mică vrea la... MARE.

Sfătuit sînt să aleg, 
la îndemnul tuturor, 
doar... Gura-H UMORULUI.
(Sper că nu pentru...

umor ?).

Mircea ANDRAȘ



MTUMATATeA IN LU/HE
Știri din țările socialiste FILME

18 mai
Ședințe aie comisiilor 
permanente C.A.E.R.

In domeniul industriei chimice

BERLIN 17 (Agerpres).
La Leipzig, s-au desfășurat 
lucrările ședinței a. 46-a a 
Com i s i e i perma
nente C.A.E.R. pentru cola
borare în domeniul indus
triei chimice,

Ih domeniul construcțiilor

VARȘOVIA 17 (Ager- 
pres). La Lodz, s-au des
fășurat lucrările ședinței a 
61-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul construcțiilor 
la care au participat dele-

LA BERNA AU AVUT 
LOC lucrările celei de-a 
V-a sesiuni a Comisiei mix
te româno-elvețiene de co
laborare economică și co
operare industrială și teh
nologică. Protocolul sem
nat prevede intensificarea 
schimburilor economice ro
mâno-elvețiene, dezvolta
rea cooperării dintre cele 
două țări inclusiv pe terțe 
piețe. • • • • • • • • • • • • • ••**•••••••• • • • • • •I • • • • ♦ •• • • • •••••••••••••••

SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

La ședință au participat 
delegații clin țările, mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. 
Delegația română a fost 
condusă de Gheorghe Di
nu, ministrul industriei chi
mice.

galii ale țărilor membre, a- , 
le C.A.E.R. și R.S.F.I. De
legația română.'«a fost con
dusă de Alexandru Dimi- 
triu, ministrul construcți
ilor industriale.

SUB DEVIZĂ „Să încete
ze experiențele nucleare!11, 
într-una din piețele centra
le ale orașului Șan Fran
cisco a avut loc o demon
strație antirăzboinică,

IN COLUMBIA, AUTO
RITĂȚILE duc un adevă
rat război ' împotri va ban-

BE1JING 17 (Agerpres). 
Administrația aviației ci
vile din China a comandat 
în acest an patru avioane 
Boeing-747, patru —• Boeing 
767 șiițiouă aerobuze A-3I0. 
anunță agenția China No
uă, menționînd că este vor
ba de o parte a programu
lui de modernizare și ex
tindere a flotei acestei în
treprinderi de transport ae
rian în perioada cincinalu
lui 1986—1990. Administra
ția aviației civile va con
tinua să achiziționeze noi 
avioane și facilități de na
vigație moderne.

☆
PHENIAN 17 (Agerpres). 

Șantierele navale de ■la 

delor de trafi cânți de . nar
cotice. Unități . întărite ale 
poliției, care au folosit și 
elicopterele, au descoperit, 
într-o zonă de junglă, o fa
brică de preparare a Coca
inei. Aici se puteau produ
ce 3 200 kilograme de co
caină pe lună. La distile
riile pentru drog lucrau 
zeci de persoane, care lo
cuiau într-un adevărat o- 
râșel ascuns de lianele jun
glei..

Wcunsan, situate pe lito
ralul de est al R.P.D. Co
reene, au lansat la apă re
morcherul „Kouryongpo”, 
de 2 270 tone, transmite a- 
genția AC.T.C. Puterea mo
torului permite remorcarea 
unor cargouri de pînă la 
200 000 tone. Agregatul de 
tractare de la pupa remor
cherului poate acționa au
tonom, înlesnind deplasa
rea prin estuare și spații 
înguste a unor traulere de 
50 00:) tone.

☆
' HAVANA 17 (Agerpres). 
Planul cincinal curent, 
1986—1990, prevede spori
rea substanțială a ponderii 
produselor netradiționale în 
totalul exporturilor Repu
blicii Cuba, subliniază a- 
genția Prensa Latina. Pe 
lîngă exporturile obișnuite 
de zahăr, nichel, tutun, ci
trice, oficialitățile cubane
ze de resort depun eforturi 
în vederea lărgirii gamei 
de produse aducătoare de 
devize, prin sporirea pro
ductivității muncii și ridi
carea continuă a calității.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Alice; Unirea: 
Căpitanul răzbunării; Pa- 
rîngul: Superpolițistul.

PETRILA: Bădăranii.
LONEA: Am fost 16.
VULCAN — Luceafărul: 

Toate mi se înlîmplă nu
mai mie.

LUPENI — Cultural ; 
Hangar 18. .

URICANI: Racolarea.

19 mai
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Contrabandiștii 
din Santa Lucia; Unirea: 
Așa bunic, așa nepot; Pa- 
rîngul: Colierul de tur- 
coaze.

LONEA: Sansa.
VULCAN. — Luceafă

rul: Secretul Apolloniei.
LUPENI — Cultural : 

Ostaticul.
. URICANI : 

vrăjitoarelor.
N.R. Eventualele modi, 

ficări intervenite de pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

Sîmbăta

TV.
18 mai

11.30 Telex.
11,35 Lumea copiilor,

, — Telefilmoteea '■".' de 
ghiozdan. (color) 
„Prieteni fără grai11.

n12,40

20,20

Din cununa cîtecu- 
lui românesc, (co
lor) Muzică popu
lar#.
Album duminical 
(p.C.): Univers de 
sufăet, primăvara 
Azi, în anul 65 al 
Partidului. Hărni
cia oamenilor — 
frumusețea localită
ții. Reportaj; Sur
prize muzicale; Co
tidianul în 600 de 
secunde; Premiile 
Mamaia '85. Muzică 

. ușoară; Telesport ;
Lumea minunată a 
filmului; Din fru
musețile patriei ; 
Secvență telespecta
torului.
însemne ale 
timp eroic, (color) 

19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi. (co

lor) :
Epoca Ceaușescu.l

19,40 Cîntarea României, 
(color)
Film artistic, (color) 
Dosarul albastru. 
Premieră TV.
Producție a studiou
rilor din R.P. Chi
neză.
Telejurnal.

5 
î
s

I

ș

14,45 unui

19 mai

20,00
20,20

20,40

21,00

21,50

Telejurnal.
Orizont tehnico-ști- 
ințific. (color) 
Tezaur folcloric.
(color)
Film în serial, (co
lor) „VVîlhelm cu
ceritorul”.
Telejurnal.

FOTBAL, DIVIZIA C B FOTBAL, DIVIZIA C
Minerul Paroșeni - z

Miza deosebită a parti
dei a afectat paradoxal po
tențialul gazdelor, în pri
mele minute, lugojenii lă
sau impresia că vor să re
pete surpriza liderului pe 
același, teren. Astfel în 
min. 1, 5 și 9 au șutat pe
riculos Dăescu și Stiilcuțâ. 
Greșeala mijlocașilor local
nici a fost că multă vreme 
au preferat pasele la înăl
țime său în adîncime, ușor 
de, interceptat de viguroa
sa apărare adversă. Pe 
fondul ocaziilor irosite de 
Crisțea (7), Băltaru (16) și 
Gîtan (17), al gafelor lui 
Lixandru, Stincuța și-a mai 
etalat calitățile de șuteor 
de la distanță (20, 21 și 26) 
la poarta lui Crecan. Abia 
după prima jumătate de o-

C.S.M. Lugoj 2-0 țl-0)
ră, cîrid minerii au ales so
luția un-d oi urilor în viteză, 
balanța a început să în
cline în favoarea lor. La 
al treilea corner consecu
tiv, executat Scurt, de Băl- 
tariu la Menzel, centrarea, 
ultimului a fost reluată, cu 
lațul, de Lăzaroiu (33), în 
colțul--lung al porții: lui 
Novac: 1—0.

După pauză, „dispecera
tul11 gazdelor a funcționat 
cu eficiență. In' miri.. 74, 
după o fază de mare spec
tacol, pornită pe aceeași a- 
ripă dreaptă, balonul, a- 
junsla Henzel. a fost ex
pediat în plasă, în unghiul 
scurt. .. ■-■ I

Victorie meritată deci, 
pentru fotbaliștii din Paro
șeni.

Ion VULPE

Minerul-Știința Vulcan - C.F.R. Simeria 3-0
Jocul a debutat cu ine

rentele tatonări, ce , au 
continuat sub semnul unui 
echilibru, în care fazele de 
atac și. apărare alternau 
fiecare echipă, dar cu prea 
puține și imprecise acțiuni 
de finalizare. Presiunea a 
crescut la poarta oaspeți
lor, și a avut ca efect (min. 
9) un prim șut de la 22 
m, executat slab de Chițac, 
care a mai ratat încă două 
ocazii clare de gol. (min. 12 
și 17). In min. 27, după 
un presing prelungit în ca
reul de 16 m al ceferiștilor, 
.Constantin a șutat puter
nic pe jos, pe traiectorie 
s-a aflat și Ene, care a lă-. 
sat mingea .să „curgă11, 
printre picioare. derutîn- 
du-1 pe Rupacici. care a in
tervenit defectuos, mingea

strecurîndu-se pe sub por
tarul echipei oaspete An
drei : 1—0.

După pauză, gazdele au 
evoluat spectaculos, în vi
teză. In țnin. 49, am asistat 
la două bare consecutive, 
în urma șuturilor lui Mile- 
novici și Dordea. In min. 
59 Barbu a pătruns pe 
dreapta, l-a driblat pe Do- 
du și printr-un șut puter
nic pe diagonală' a mărit 
handicapul la 2—0. Scorul 
a luat proporții de ’forfait, 
dintr-o acțiune rapidă â 
lui Dordea-și Chițac, a- 
cesta din urma a șutat pu
ternic de la 19 m, a in
tervenit, din nou, defec
tuos Bolas și din piciorul 
lui balonul a poposit in 
plasă : 3—0.

Ioan BALOI

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATE TEHNICE : Jiul Petroșani Mi

nerul Lupeni (aminat), CIL Șighet — Minerul Cav- 
nic 2—1, CFR Timișoara — înfrățirea Oradea 4—0,, 
FC Maramureș — Armătura Zalău 2—0, Strungul 
Arad — CS UT Arad 2—0, Aurul Brad — Metalul 
Bocșa 1—0, Gloria Bistrița — Olimpia Satu Mare 
0—<Q, Mureșul Deva — Mecanica Orăștie 2—0, CSM 
Reșița — Unirea Alba Iulia 6—1.

CLASAMENT
1. JIUL
2. FC Maramureș I
3. Gloria Bistrița
4. CS UT Arad
5. Olimpia Satu Mare
6. Strungul Arad
7. Aurul Brad
8. CIL Sighel
9. Metalul Bocșa

10. CSM Reșița
11. Mecanica Orăștie
12. Mureșul Deva
13. Minerul Cavnic
14. CFR Timișoara
15. înfrățirea Oradea
16. . Armătura Zalău
17. Unirea Alba Iulia
18. Minerul Lupeni 14

25 18 3 4 48—18 39
26 15 ■7 4 47—19 37
26 14 6 6 53—19 34
26 14 1 11 40—33 29
26 12 4 10 45—31 28
26 10 ■5 11 40—38 25
26 11 3 12 25—31 25
26 11 3 12 30—38 25
26 10 5 11 37—46 25
26 9 6 11 35—28 24
26 9 6 11 38—42 24
26 12 0 14 31—44 21
26 11 1 14 37—42 23
26 ■.■■fu 4 13. 27—34 22
26 8 6 ia' 23--32 22
26: 9 .4 13: 23—45 22
26 10 il 15 5’7—49 21

16—40 17
Deva

25 6
ETAPA A XXVII-A (18 mai).: 

CS UT Arad, Armătura Zalău —
Unirea Alba Iulia — Minerul Lupeni,. Aurul Brad —' 
Gloria Bistrița. CFR Timișoara — Metalul Bocșa, 
înfrățirea Oradea — Olimpia Satu Mare, Cil. Sighet 
— Mecanica Orăștie, Minerul Cavnic — :('SM: Reșița. 
Strungul.. Arad —- FC Maramureș.

Mica publicitate

DIVIZIA C, SERIA A VIII-A
’ : REZULTATE TEHNICE : Victoria Căian — Da
cia Orăștie 3—0, Rapid Arad -- Strungul Chișineu 
Criș 6—0, Unirea Sînnicolau Mare — Șoimii Lipo- 
va 2—3, Obilici Sînmartinu Sîrbesc — UM Timi
șoara 1—0, Minerul-Știința Vulcan — CFR SWneria 
3—0, Minerul Certej — Unirea Tomnatic 3—0, CSM 
Caransebeș — CFR Victoria Caransebeș 2—1, Mi
nerul Paroșeni —' CSM Lugoj 2—0. 5 . , U .

' CLASAMENT .

- CSM Caransebeș. Victoria Caransebeș — CFR Si- 
ineria. Dacia Orăștie' Rapid Arad, Șoimii Lipova 
— Minerul Certei. Victoria Căian — UM Timișoara, 
CSM 1 ugoi — Minerul-Știința Vulcan. Obilici Sîn- 
martin -■■ Unirea Sînnicolau, Strungul Chișineu — 
Minerul Paroșeni.

1. UM Timișoara : 23 12 4 7 38-27 40
2. Minerul Paroșeni 23 12 3 8 46—23 39
3. CSM Lugoj . 23 12 2 9 34—25 38
4. Rapid Arad 23 12 1 10 42—24 37
5. Minerul-Știința 23 11 4 8 33—23 37
6. Șoimii Lipova 23 12 '"1 10 42-39 37
7. Strungul Chișineu 23 11 2 10 28-28 35
8. Unirea Tomnatic 23 10 3 10 36—30 33
9. Victoria Căian 23 10 3 10 22—36 33

10. Obilici S. Sîrbcsc 23 10 :’2: 11' 44—29 32
11. CER Simeria ' 23 10 1 12 30—44 31
12. CSM„Caransebeș '23 9 3 11 21—31 30
13. Unirea S. Mare 23 .9 2 12 .45—33 29-
14. Mineruț Certej 23 9 2 12 27—41 29
15. Dacia Orăștie .23 8 3 12 22—43 27
16. CFR Victoria ■5.'-; '23 8 2 13 25-42 26

ETAPA A XXIV-A (18 mai) : Uni ret1 Tomnatic

FAMILIILE Negrean Mi
hai și Biter Vasile urează 
dr. Balea Maria de la Spi-, 
talul orășenesc Petrila mul
tă sănătate și „La : mulți 
ani eu ocazia aniversă
rii zilei de naștere. (8091)

31 de garoafe pentru Ion 
Elena și un căl„___
mulți ani11 cu ocazia ani
versării zilei' de naștere. 
Părinții, frații, cumnata și 
nepoții Marius și Alina. 
(8082)

CU ocazia împlinirii a 
50 de. ani și a ieși
rii la pensie urăm scum
pului nostru Trofin 'loa
der, multă sănătate și „La 
mulți anii" din partea so
ției Maria, fiica Marcela, 
nepoțica Alexandră, nora 
Elena și fiul Didi. (8097)

CU ocazia majoratului, 
, părinții urează scumpului 
lor fiu Robert Șzasz mul
tă sănătate, fericire și via
ță lungă, precum și tradi
ționalul „La multi ;ani!“ 
(8096) '■

VIND casă cu dependin
țe. Comuna Beriu (lîngă 

'școală). Informații - telefon

957/42358, Petroșani. (8007) 
VIND convenabil Dacia

1100. Petroșani, strada Zo
rilor 2/34. (8095)

SCHIMB garsonieră, stra
da Unirii bloc 26 sc. III - 
ap. 2 cu apartament 3 ■ ca- 

pentru Ion mere. (8093)
ălduros „La PIERDUT carnet student, 

legitimație bibliotecă și pe
riodicei pe numele Hollo E- 
caterina, eliberate de Insti
tutul de Mine Petroșani, 
i.e declar nule. (8101)

PIERDUT carnet student 
pe numele Chelariu Came
lia Corina, eliberat de In
stitutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (8094)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Alexan
dru loan, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (8098)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Domo- 
ko.ș Petru, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă. 
(8099)

PIERDUT cal negru, pin- 
tenog la picioare, pată șa. 
Petrila, strada Predoni 5 
— Preda Marcu. (8083)

ANUNȚURI de familie

SOȚIA Agripina, fiicele, ginerele "și nepoatele 
anunță cu durere încetarea din viață a scumpului lor 

PLE.ȘCA IOAN (16 ani)
Inmormîntarea va avea loc azi, ora 14, in cimi

tirul Petrila. (8106)

' DIRIGINTA și elevii clasei a V-a B, Școala 
generală nr. 6 sînt alături de colega lor Sorina, la 
dispariția fulgerătoare a tatălui

BOBOIU MlflAI (43 ani) (8104)

COLECTIVUL atelierului mecanic I.M. Dîlja 
este alături de colega lor Oșan Sanda, in încercarea 
grea suferită prin decesul tatălui

SZABO IOAN
Transmitem sincere condoleanțe. 
Inmormîntarea are loc luni, 19 mei 1986, ora 13, 

de la domiciliul din Lonea. (8107)
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