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în spiritul ideilor și tezelor formulate de
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la aniversarea partidului

■ ' 1 - ■' .|

Acțiune comunistă fermă, responsabilă pentru valorificarea superioară a potențialului fiecărui colectiv minierVorbincl de permanența spiritului revoluționar — idee-forță care a străbătut ca un fir roșu cuvîntarea rostită la marea solemnitate a aniversării partidului — tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea înțelegerii că nu ne putem mulțumi numai cu vorbele, că declarațiile și lozincile revoluționare nu au nici un fel de tanță dacă în viață ca voluționari...Este încă
impor- nu acționăm adevărați re

o ilustrare vie, pregnantă a însemnătății pe care o reprezintă în munca și viața comu-
StTlpi hidraulici 

peste planExprimîndu-și prin fapte hotărîrea de a asigură industriei miniere cantități sporite de uliioje, colectivul Secției de . stîlpi hidraulici a întreprinderii1 de piese de schimb și reparații echipament electric minier raportează livrarea a 560 stîlpi hidraulici peste sarcinile de plan în perioada a trecut de nului. Este că o bunăceastă producție suplimentară a fost realizată prin recuperarea și recondiți- onarea unor utilaje vechi, scoase din circuitul producției miniere. Pe primul loc în întrecerea socialistă din cadrul . S.S.H. Vulcan. continuă să se menținui muncitorii din- formația condusă de Nicolae Borbely. (V.S.)

fapta de revoluțio
nar, de comunist, consacrată progresului și binelui patriei, binelui tuturor fiilor ei. Și fapta comunistului înseamnă mult: înseamnă răspundere, dă
ruire, inițiativă, exigență, înseamnă — trebuie să însemne ! — un mod exem
plar de a-ți face datoria.AICI ȘI ACUM, respectiv în Valea Jiului. în nul 1986, primul din tualul cincinal, a-ți datoria comunistă, dovedi prin FAPTĂ ritul revoluționar, nu te însemna decît acțiunea 
fermă, consecventă și com
petentă pentru înfăptuirea marilor comandamente pe care dezvoltarea țării, progresul ei economie șl social îl ridică în fața acestei Viguroase citadele a industriei carbonifere românești. Înseamnă an
gajare — cu trup și suflet —- așa cum a însemnat în toate etapele istorice, în

nistului 
nar,

a- ac- face a-ți spi- poa-
ji

anii bătăliilor împotriva prigoanei și asupririi vechii stăpîniri, în perioada refacerii țării după eliberare, în toți anii construcției socialiste. Înseamnă angajare fermă, responsabilă pentru a pune în valoare bogatul potențial tehnic și uman, energiile și priceperea fiecărui colectiv de muncă și a obține realizări.’la nivelul ritmurilor și exigențelor actuale ale progresului economi- j co-social. < .-. 'Că aici și acum, în Valea Jiului, in anul 1986, organizațiile ele partid, comuniștii, colectivele miniere acționează ferm și dinamic, o denotă realizările pe primele 4 luni ale anului, evidențiate cu pregnanță în recenta plenară desfășurată la Petroșani, a Comitetului județean .de
Ioan OUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

Aspect de muncă din cadrul atelierului de prototipuri al IPSRUEEM.
: ia ; < ■ ■ ■■ Foto: C. AMARIEI

Sectorul IV investiții al 
I. M. Bârbâteni•rioară a fiecărui Ioc muncă în așa fel incit se realizeze productivi- : tați superioare sarcinilor, planificate, indicator la care s-au înregistrat depășiri ele 15—20 la sută.. Printre lucrările de o

Conștient! de sarcinile ce le revin pentru dezvoltarea extracției de cărbune, minerii sectorului IV investiții de la I.M. Bărbă- teni și-au intensificat e- forturile în acest an, pentru realizarea unui volum sporit de «lucrări de t chideri. care să asigure valorificarea noilor rezerve din cîmpul minier. Strădaniile depuse de brigăzile conduse de Miron Uță, Ion Nichita, Petre Fănuță, Constantin Prundeanu, Cezar Vieru și Petre Olteanu s-au materializat în executarea peste prevederi a 160 ml lucrări de deschideri. Pe această bază colectivul raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe cinci luni înainte de termen.La baza acestui succes a stat o bună aprovizionare cu materiale și, totodată, organizarea supe-

deș- deosebită importanță ce tre

odată, organizarea

buie finalizate se numără p 1 a n u 1 în- ’ clinat între . orizonturile650 și 580 și deschiderea orizontului 580 pentru valorificarea rezervelor din blocurile 6—11. Pentru - 'sporirea vitezelor de a- vansare, la planul înclinat se folosește o mașină de ridicat arce, care ușurează efortul fizic al minerilor și, totodată, contribuie la creșterea productivității muncii. La deschiderea o- rizontului 580 este aplicată o tehnologie in premie-, fă la mina Bărbăteni ■ lenient? de susținere profil de 14,5 m.

Rezultate
pe măsura 

preocupărilorIn desfășurarea procesului tehnologic, . atelierul de epurare a apelor din cadrul Uzinși de preparare a cărbunelui Coroești. ocupă un loc important, l Nu e nici o noutate, însăși j denumirea sa o arată, ac-■ tivitatea principală a .atelierului constituind-o în-i cadrarea apelor evacuate j în Jiul de Vest în indicii■ de calitate prevăzuți. O ' activitate privită, zi de zi,cu responsabilitatea cuvenită. j i : : .Aspecte din munca oamenilor atelierului, ce vizează exploatarea și valorificarea șlamului steril, ne oferă ing. Viorica Ciocan, șefa atelierului : ■— In . perioada : de iarnă, șlamul stei il de 0,5 # mm se refulează în iazul de sedimentare. Odată cu încălzirea vremii, am trecut la exploatarea și valorificarea lui. Demarată5 acum o lună și ceva, activitatea respectivă a adus cu sine și primele rezultate : 8700 tone de șlam steril valorificat peste sarcinile planificate, din care 6700 tone turte de steril, iar restul de 2060 tone șlarn.
de timp care la Începutul a- de remarcat parte din â-

O. GEORGESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI

■ „Balada munților"
— o sărbătoare a copt 
ilor din Petriia.

■ Vă in formăm >
(In pag. a 2-a)

■ DE LA O -DUMI
NICA IA ALTA.
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Ansamblu: arhitectonic în Petroșani-*Noi<1.

I. M. LONE A

La temelia continuității realizărilor meritorii

» Asigurarea prompta și de 
calitate a lucrărilor 

de pregătiriAnalizînd activitatea des-. fășurată de minerii de la Lonea în cele aproape cinci luni din acest an, iese în evidență un element caracteristic pentru colectivul care a' lansat chemarea la întrecere pe 1986 către toate unitățile miniere din ramura carbonifc- ră iețârii: sarcinile de plan i.'i producția 41 zică au fost realizate și. depășite: ritmic, înregiștrîndu-se ludă ac. lună, plusuri la extracția de cărbune. Sub directă îndrumare și' coordonare a cortducerii întreprinderii și a organizației de partid, fiecare sector producție, fiecare membru 
j^I.reolectixTjlui. ...ș'irj». • adus»;(UoBțihusir'ț in' pag. a 2-a>

contribuția la obținerea peste sarcinile de plan, a celor aproape 19 000 tone de cărbune.Temelia rezultatelor meritorii de piuă acum o constituie pregătirile făcute anul trecut pentru asigurarea capacităților de producție actuale; lată de ce, ..această activitate. Se afla, paralel cu creșterea producției, neslăbit, in cen-j Irul preocupărilor colectivului de muncă de la I.M; Lonea. lată, de pildă, pentru a putea menține . ritmul înalt al producției,
Gheorghe BOȚEA

Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive
>,L A U D A OMULUI MUNCII ȘI CREAȚIEI S A L E“

Acțiuni diverse ia sfirșit de săptămînăAstăzi, orașele Lupeni apbrame de sîmbăta și și Petriia cunosc animația festivalul muzicii tinere, unor atractive manifestări — puncte culminante ale acestor săptămîni consacrate culturii și 7 educației,sugestiv intitulate „Flori de mai" și, respectiv, „Primăvara petrileană".• LA LUPEN1. după vernisajul expoziției colective ile artă plastică, realizată de membrii cercului'„Paleta", și al excelentei expoziții-concurs de artă fotograficii cu caracter inter județean, la care au trimis lucrări, a- proape 300 de artiști fotografi, ,au_. urm.at concursul filmului -de amatori, -concursul de diasonuri și di- 

gazciuite de clubul, sindicatelor din oraș.Pentru a da numai ; o suhlăffi \inillgine asupra amploarei ; . manifestărilor, ieste, ele ajuns sa spunem că juriul concursului ci- nccluburilor, prezidat de regizorul Andrei Blaier, va avea de ă]eS premian- ț ii dintre filmele trimise de . 2a cineclUburi dih toată țara, dintre care a- niintim pe cele: din Ploiești, Craiova, Baia Mare, Constanța, Mangalia, Reșița, București, Pitești, A- ninoașa și, .desigur, . „A- mafilm" — Lupeni; gazdele- competiției, ■ care 

sărbătoresc cu acest pri-, lej. 20 de ani de activitate.Astăzi, la Brăila. pentru minerii Lupeniului, formațiile „Color". „A- < ustie", „Sail", ..Generic", vor susține un spectacol de muzică tînâră. Se va încheia astfel o săptămî- riă plină în manifestări culturalei• „FIII PETRILEI" s-au 'întilnit ieri la clubul din oraș, prilej' de reliefare a împlinirilor din'viața d- răsului, din viața oamenilor — astăzi, personalități marcante ale mineritului românesc, ale vieții eii-iiomico-sori.de â uruiTc fiului :nostru.Genți uf atenției îl va ddțirie, astăzi, ^Memo

rialul folcloric Gicu Pop«“ — prilej de trecere ’ in revistă a potențialului artistic al orașului. artiști amatori care-și vor da în- tilnire într-o impresionantă paradă a portului popular, precum și in spectacolul organizat pentru minerii din oraș, pentru oamenii muncii din Petriia, la „Agrement".• LA PETROȘANI, Teatrul satiric muzical „C. Tănase" din București ne invită . la dană spectacole cu „Belmondo al II-lea", prili-i de iiililnite cu cin- lecul și voia buns pentru toți oamenii muri ., din oraș. -Spectacolete vor a- v^a Ioc la Casa . de cultura.. ' '

sori.de


Steagul DUMINICA, 25 MAI 1986

începînd de luni
; * ■ ■"7'
(Urmare din pag. 1)„Balada munlilw 

a capiilerMîine dimineață un grup de pionieri Care constituie o ștafetă, cicloturistică vor trece prin Petroșani pentru a ajunge, apoi la Vulcan și Lupeni, chemînd la întrecere toți pionierii din aceste orașe. Este o acțiune care marchează ■ deschiderea săptămînii pio- nteriei din Petrila cmc se desfășoară sub un genere plin de sugestii: ,(Balada munților". Despre semnificațiile educative ale acestei manifestări am vorbit cu tovarășul Mir
cea Sîrbu. directorul Casei pionieriloi și șoimilor patriei din Petrila.

— Această acțiune a in
trat în tradiția învățămîn- 
tului din Petrila. Dar în
tre tradiție și inovație este 
o relație continuă, 
caracteristică și 
ediții ?— Este ediția a se desfășoară, din pînă Ia 1 iunie, în lună cînd întreg aniversează 65 de la făurirea Partidului munist Român. „Balada munților" este o săptămî- : nă de manifestări politico-educative a pionierilor și școlarilor din Petrila.

— Care este conținutul 
acestei săptămîni ?— In prima zi, luni, va avea loc deschiderea festivă, adtinări pionierești eu ceremonial, vizite și în- ttlniri la întreprindeiile miniere, programe cultu- ral-artistice susținute pentru mineri în sălile de a- pel. A doua zi este consacrata creației tehnice, ur- naînd apoi - zile ale activităților de cerc, cultural-

Noi cîmpuri 
miniere

Este
actualeiV-a si26 fnai această poporul ani deCo-

din Petrilaartistice, sportive, tirea pentru apărarea triei. Întreaga manifestare se va încheia la 1 iunie, cind sărbătorim I „Ziua copilului", printr-o drumeție la cabana Lunca Florii unde se. vor desfășura ample întreceri sportive, acțiuni atractive, educative specific^ vîistei copiilor. In fiec.țre din aceste zile tematice’ sje organizează expoziții (de creație tehnică. de desene și fotografii), concursuri de cunoștințe istorice, demonstrații practice („Sanitarii pricepuți", „Prietenii „Complexul spectacole susținute, genericul „Copiii cintă patria, și partidul", de ansamblul pionieresc „Mugurelul", competiții sportive (handbal, fotbal, șah, nis de masă, atletism), țiuni de orientare și profesională și
— Prin urmare 

din Petrila vor avea

pompielilor", aplicativ"), sub
te- ac- școlară altele.

copiii 
o 

săptămină bogată in acti
vități atractive. Ce unește 
toate aceste acțiuni ?— însăși valoarea edu-orice

se
cativă integrată în activitate. Toți elevii voi- afla intr-o săptămină de întrecere la învățătură și pentru realizarea planului economic, partici- pind, totodată, împreună tu cadrele didactice, la lucrări de muncă patriotică pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașului. „Balada munților", care si-a atras dragostea copiilor, a fost și este o sărbătoare a pionierilor și e- le'ilor din Petrila.

liberiu SPĂTAKU

După cum ne-a informat . Ion Nicolescu, adjuhe- . șefului bri- ii geologice complexe Iscroni a întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice Deva, cele mai bune rezultate au fost înregistrate, pînă acum, de echipele conduse de maistrul principal specialist Dumitru State și maistrul Constantin Manea.In vederea , înscrierii. Ia sfîrșitul lunii, a unor rezultate deosebite în graficul de producție al brigăzii. în Cîmpul pilier Loneâ se află în fază de montaj o nouă sondă de foraj — lucrările de montare fiind asigurate de echipa maistrului Constantin Radulescu. (Gh.O.)

Acțiune comunistă fermă,mă de unități, inclusiv pe această lună, neajunsuri și abateri care au generat nerealizarea sarcinilor de plan, avarii și chiar accidente. Pe baza concluziilor desprinse, a fost stabilit un bogat program de măsuri privind sarcinile organelor și organizațiilor ce se jntîinplă înde partid și de masă, organelor colective de conducere; specialiștilor din. minerit pentru remedierea neajunsurilor, pen- t"U realizarea integrală a sarcinilor de plan la extracția de cărbune în condiții de deplină securitate a muncii. întronarea' unui climat sănătos, optim, în .toate compartimentele și;a toate nivelele, necesită cu, pregnanță — s-a subliniat în plenară — eradi
carea spiritului de tole
ranță, superficialitate și 
neglijență față de toate 
manifestările de delăsare, 
indisciplină, cu consecin-. lele lor nefaste.Această este Certitudinea înfăptuirii sarcinilor sporite în creșterea producției, în asigurarea premiselor sine qua non pentru a- ceastă certitudine — con-

partid cil activul din minorit. O atestă cele 24 000 tone de huilă netă realizate suplimentar, depășirea de 114 00C tone la cărbune oct energetic, depășirile la lucrările de deschideri si pregătiri, sporurile de productivitate în abatajele mecanizate, în subteran, în general, roade nemijlocite ale strădaniilor pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii, folosirea eficientă a utilajeloi si instalațiilor din dotare. Sînt roade incontestabile. ale faptelor .de muncă responsabile, 'competente. Dar, tot cu prilejul bilanțului prilejuit ae plenară s-au .evidențiat și rămîncri în urmă la o sea-

responsabilă 
dițiile optime de muncă 
și securitate.Este certitudinea care incumbă tocmai fapta, e- 
xemplul de responsabilita
te a comunistului — omul care, odată eu îndeplinirea propriilor îndatoriri, are atenția mereu deschisă spre . i jur, trăind din plin conștiința răspunderii celui chemat să intervină, să ajute la perfecționare, șâ combată stările de lucru negative.In înfăptuirea sarcinilor de răspundere ce revin mineritului Văii Jiului din programul de dezvoltare a bazei de materii prime, ca factor prioritar al progresului economi co-social, cu valorificarea pe superior a bogatei tehnico-materialc a

(Urmare din pag. I)

Idei, opinii, sugestii

Oameni ai muncii vizitează 
de la I.U.M.P.

Cum a fost' posibil acest lucru ? In primul rinei, la baza rezultatelor a stat experiența anilor țrecuți. In perioada rece a anului s-a efectuat o minuțioasă curățire a instalației filtrare, căreia i s-au

concomitent plan zestre minelor, atitudinea. comportamentul înaintat al fondului uman, al întregului personal . minier este hotărî- tor. Tocmai aici este terenul de intervenție-Și afirmare pentru fapta comuniștilor — stimulent al e- nergiilor creatoare, al climatului de muncă responsabilă și rodnică. în fiecare colectiv.
pe măsura preocupărilorîncă șlam

Asigurarea promptă 
și de calitate a lucrârilorvaiisat stadiu de execuție și ia abatajele cameră nr. 104 și 77 din sectorul I, ele întregind linia de front a sectorului și a minei, în trimestrul III din acest an. Lista acestui gen de lucrări ar putea continua eu alte capacități de producție, care au început să fie pregătite pentru a intra îh funcțiune spre șfîrșițul cestui an sau începutul anului viitor.Un. element esențial pe care l-am desprins din discuția purtată cu tovarășul ing. Viorel Boantâ, directorul întreprinderii, este corelarea intrărilor și ieșirilor din funcțiune a capacităților de producție, teresul producției cere lucrările de pregătiri fie executate în așa fel incit să permită intrarea în exploatare a noilor capacități de producție, odată , cu epuizarea altor panouri. Avantajele sînt mari. In felul acesta foița de muncă. este folosită iar la fronturile productive nu se înregistrează timpi morți sau go-

(Urmare din pag' I)

rit- su- este reala

zilele trecute la sectorul III a fost pornit un nou abataj frontal, echipat cu ’ susținere individuală și tăiere . clasică, în stratul 
jj. blocul yi-Se poate afirmă că micitatea producțiilor plimentare de cărbune dată și de ritmicitatea lizărilor brigăzilor depregătiri. In curînd minerii de la această activitate vor fi in măsură să predea ortacilor de. la fronturile direct productive o Woiiă capacitate. Este cazul abatajului frontal nr. 37, din sectorul IV, echipat cu stiipi. individuali și grinzi îngropate în vatră, din 
«are se va da cărbune spre sfințitul acestei luni. Lucrările de conturare se a- propie de sfîrșit și la abatajul din stratul 5 blocul II, din sectorul V. Exploa- • tarea acestui panou se va face cu front scurt, pe înclinare, și el va asigura linia-' de front activă sectorului pentru : 1 următoare. Lucrările pregătiri Sini intr-un

Un autobuzSîntem peste 40 de persoane care muncim în Petroșani sau în alte localități mai îndepărtate (Vulcan. Paroșeni). In fiecare zi venim pe jos de la Jieț și numai întîmplățor cu mașini de ocazie. De peste 2 Juni de zile nu mai circulă autobuzul de Jieț și pentru noi este foarte greii, deoarece sîntem puși în situația de a întîrzia la locurile de muncă. De aceea trebuie -să plecăm cu o oră și jumătate — două ore mai repede de acasă pentru a ajunge la ora 7 in Petroșani. In localitatea noastră sînt și copii mici, bătrîni bolnăvi; pen-

pentru Jiețcu ei, în caz la policlinică, mijloace de tre-
tru a ajunge de urgență, nefiind alte transport, tot pe jos l bule să mergem.In perioada de iarnă a fost la fel : nu a circulat autobuzul. Deoarece fie că era stricat drumul, fie că era cu gheață Acum gheața s-a topit de mult, s-a reparat și druipul, dar autobuzul tot nu circulă. Este posibilă circulația 
unui autobuz spre 
Aceasta este la de

Jieț ? întrebarea care așteptăm răspuns la organele în drept.
Maria USCATU, 

Jieț

; In
ca

- sâ.'.'

eficient, directa.lunile
VX IXIDl 11 oatl gU"de luri de producție", spunea 1 a_ interlocutorul nostru.

I
I
I
I
I

tiva tinerilor din județul Hunedoara a început deja pregătirile pentru a participa lă semifinala concursului republican „Tinerețea noastră, tinerețea Epocii Nicolae Ceausescu", organizat de C.C. al U.T.C. și Televiziunea română. Din Petroșani vor face parte din reprezentativă, alături de Cele două coruri

Recoltă la serele din LuțieniColectivul de oameni ai muncii de la serele și .solariile din Lupeni se află într-o nouă etapă de recoltare a legumelor care sînt destinate meniurilor pregătite pentru mineri în cantinele IACCVJ. „De o săptămină, ne spunea inginerul Ioan Ștefan, am început recoltatul castraveților din care am trimis cantinelor pînă acum mai mult de o tonă. Din săp- tămîna care urmează vom culege și roșiile. Ca urmare a muncii de zi cu zi și a condițiilor foarte bune din spațiile noastre această nouă recoltă se anunță

la fel de bogată ca și celelalte din acest an". A- eum, cînd pe ogoare și în grădini munca este abia la începutul ei, la serele și salariile din Lupeni roadele activității se adună de citeva ori pe an. In primele luni ale anului s-au strîns roșii, ridichi, salată, ; ceapă verde și acum, deciîn mai puțin de jumătate de an, a început și noua etapă de recoltare. I .a serele din Lupeni distanța dintre toamnă și iarnă s-a comprimat, legumele proaspete aflîndu-se tot timpul anului pe mesele minerilor. (T.S.)
de tineret „Armonii tinere" zona Piule, o masă rotundă și corul de cameră al Li- pe tema „Posibilități de ceului de matematică-fi- dezvoltare a bazei niăte- zieâ, elevi de la Liceul riale și a activității cercu- industral minier nr. 1, pionieri, studenți. (Al. H.)ALPINISM. Cercul speo- alpin din Uricani și. cercul de alpinism al AS „Jiul" Piitrila programează pentru 31 mai — î iunie a.c., un schimb de experiențăP.e .Schimbul de experiență va avea loc la cabana Buta, âvînd în program o acțiune de recunoaștere și un antrenament comun în

de a- dăugat revizii și reparații de calitate. Trecerea la programul de lucru în flux continuu și completarea efectivului de personal au fost alte dirijarea obținerea seamă.
— A mai fost ceva, completează șeful de echipă Petru Stanciu, muncitor fruntaș pe IPCVJ. A fost o schimbare în optica muncitorilor. Dacă întrebai |>e 

cineva despre capacitatea , maxiialiâ a atelierului, îți zicea „11—12 mii de tone" Și poate, înclinai să-i dai dieptate. Analizînd bine cum stau lucrurile, ne-am zis să încercăm, că se mai poate realiza ceva. Iar a-

îndouă atuuri colectivului: . spre de rezultate de

cel ceva a însemnat 1500 tone de turtă ____rezultate dirt filtrele.' presă ale atelierului.Sintetizată, intervenția șefu ui de echipă Stanciu ai putea f.L cuprinsă în-- ti-o sintagmă expresivă l conștientizarea colectivului. A acelui colectiv din : care fac parte Sabin Sitarii, Victor Coicoveanu, La- dislmi Iszak, Nicolae Du- mîtrașcu, Constantin Catri- nescu, Tiberiu Acs și Avram, și alții care, muncă lor, fac cinste lectivului în care își fășoară activitatea.Prin măsuri bine gîndi- te, cum sînt exploatarea corectă a decantoaretor și filtrelor-presă și respectarea rețetei de dozare a reactivilor de limpezire a apei, colectivul atelierului vizează menținerea la cote ridicate a indicatorului de productivitate a muncii, și, pe această bază, în- față de cu ina- sînt 
fi

Ilie 
prin 

co- 
des-

scrierea de sporuri de plan. Rezultatele până acum, dar mai seamă seriozitatea și turitatea oamenilor o garanție că ele vor îndeplinite.
Aflăm de la organele de stat

învățăturăIn cabana forestieră „Piciul cu aluni" locuiesc 12 muncitori. Mare avea să fie surpriza lucrătorilor de miliție din Uricani, cînd aveau să descopere că nouă dintre ei nu aveau viză de reședință, iar doi nu aveau înscrisă în buletinele de identitate sanguină. Amenzileministrate, conform prevederilor Legii nr. 5/1971, au readus aminte tuturor
grupa ad-

celor în culpă că, și în 
creierii munților, unde-i lege, nu-i tocmeală.

APETITIn plină vigoare a forțelor, la numai 22 de ani, Carol Man apucase calea vagabondajului. Depistat 
de lucrătorii de miliție, i s-a prescris o eficientă cură de redobindire a petitului de muncă.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției munici 

piului Petroșani

a-

■ MV Mlwai ■■■■MIMMBIIaKa BMM MMM» «MMM ■■«■■■■« ■Printre altele unitatea ASTĂZI „Trenul tinerctu- oferă zilnic preparate și lui" va porni spre Costi- semipreparate de tip „Gos- nești. Parțicipanții, tineri, .................. ... ~ ' oameni ai muncii din județ— vor avea posibilitatea de a vizita litoralul românesc și cel bulgăresc al Mării Negre. Excursia face parte din ciclul de acțiuni dedicate „Anului . Internațional al Păcii". (Al. .11.)

podina". (A.T.) ME'l’EORO LOGICA.lorile de registrate de ore — Petroșani în Paring ține și în următorul tei val de timp, ne comunică meteorologul Ernest Sartori, Vremea va fi instabi- rnentar care oferă largi lă cu cer acoperit, favora- posibilități de cumpărare bilă precipitațiilor sub for- a diferitelor produse de mă de ploaie cu descărcări către lucrătorii fabricii, electrice. (Gh.O.)

iilor de alpinism din Valea Jiului" și finalizarea unui program .de îmbunătățire a marcajelor turistice în împrejurimile cabanei Buta. (l.D.)CHIOȘC ALIMENTAR. Recent la intrarea în interna r. alpinismului, cintă IFA, Vîscoza Lupeni s-a deschis un chioșc alimentar care oferă

_____ Va- temperatură în- în ultimele 24 plus 23 grade în și plus 17 grade— se vor men- in-

peni cu piesa „Dânilă Prepeleac". Zilnic, cite două spectacole, iar miercuri, 28 mai, de la ora 19, se juca piesaturi“ deSpectacolele se vor pe scena Palatului ral din Lupeni.
va„Valiza eu fiu, Iosif , Naghiu.juca cultu-

TURNEU. In zilele de 26, 27 și 28 mai, un colectiv al Teatrului de stat „Valea Jiului" prezintă spectacole în orașul Lu-
Rubrică realizată

Gh. BOȚEA
de

I
I
I
I
I
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DUMINICA LA ALTADE LA O
Ce înțeles are scena XIXUtilizăm, după cum am făcut-o și în alte rînduri, numerotarea scenelor elaborată de un serios și harnic cercetător nei, Reinach. ni le scenei în bine păstrate pezi, au stîrnit de-a lungul timpului- înfocate comentarii cu privire la elementele care o compun. lată scena: un important personaj roman, fără îndoială chiar împăratul, judecind după atenția respectuoasă a însoțitorilor. care 11 urmează, se găsește pe o înălțime, privește și indică ceva, întinzînd brațuldrept. Subiectul atenției sale îl formează o cetate dacică ridicată la o oarecare distanță. Un zid format din cinci rînduri de blocuri bine fasonate, mărginește incinta. Peste se pot observa o serie elemente care nu lasă o îndoială privitoare

al Colum- Deși imagi- discuție sînt chiar lim-

apartenența fortificației. Se observă (o face atît Traiah cit și privitorul columnei), un mare steag dacic, un turn locuință, un imens rezervor de apă confecționat din lemn și încă ceva : chiar lingă zid, în spatele
Sîntem dintotdeauna 

pe aceste tocuri

zid de ni ci
la

său, un steag roman căzut pradă de război .și un număr de șase capete umane înfipte în vîrful unor pari; cu siguranță acestea aparținuseră unor . prirfmieri sau poate luptători romani . căzuți. In fața cetății se gășește un șanț, peste care în dreptul porții trece un podeț. Aceasta ar fi cetatea militară și sînt destule elemente în basoreliefurile columnei și îngăsite care permit o menea identificare, ma de abia acum se turează :
vcstigiile ase- Enig- con- între privitor și

Terra se destăinuia (XI)climatice doua jumă-Schimbările survenite în a tate a erei neozoice au dus l.a retragerea treptată a pădurilor în care, timp de 60 milioane de ani, primatele șimu găsit un excelent adăpost.: Mediul deschis, specific savanelor și stepelor, a impUs maimuțelor un mod de viață diferit de acela ai'boricol. S-au adaptăt noilor condiții, primatele de talie mică (pînă la 1 m înălțime). La aceste male intervin schimbări, absolut. sare supraviețuirii.ghearele sînt treptat înlo
cuite eu unghii plate, ochii devin capabili 
tiu a privi în aceiași rceție, adică dobîndesc vederea stereoscopică. Pro
gresiv apar orbitele faciale mîinile capătă aptitudini de prindere și apucat, iar 
facultatea de a se ține 
drept pe sol caracteriza deja specia de maimuțe pitice. ■Descoperirile paleontologice din extremitatea răsăriteană a Saharei egiptene, aii demonstrat că datorită răcirii climei în urmă cu 40 milioane de ani, primatele au fost nevoite să se retragă spre .sud, unde pădurile tropicale le o- fereau un adăpost sigur.

ani- unele nece- Astfcl,iar pen-di-

Printre resturile fosile descoperite, s-a găsit și cranial unei maimuțe mari, care s-a apreciat că a trăit în u r m ă cu . 28 mii i o a ne de ani. Acest primat mare (Aegyp- topithecus Zeuxis) este probabil primul care â apărut din trunchiul inițial al maimuțelor mici, și care poate fi considerat strămoș comun al omului și al maimuțelor antropoide actuale.. .Lipsa de probe fosile, a făcut să nu se cunoască involuția maimuțelor înarj pe parcursul a 8 milioane de ani ce s-au scurs de la apariția egiptopitecului, 1 toarea taimuțâ nare fosilă a fost fricanus”, rele trei specii : theeus”, „r și „Ramapitheeus". muțele mari din noastre au derivate 
prima specie mare pădure gigantopiteci tu fost strămoșii maimuțelor 
terestre foarte mari din Asia (astăzi dispărute), iar ramopitecul este conside- 1 it de c menii d știi iță ca primul reprezentant al familiei umane, a hominizilor.

a Columnei?

aiC„

Cititorii fotografiază |

,a Imuna.
Foto: Vasile FOI.I \K

peretele cetății se ridică două construcții pătrate, cu zid scund, in interiorul fiecăreia găsiridu-se obeliscuri ascuțite, ca înălțime. De în imediata vecinătate acestor mister joase strucții se înalță Ioane rotunde edificiu neterminat, niile specialiștilor < vire la strucții Așa de Frohner

două inegale asemenea, a con- cinci co- sugerînd un Opi- cu pri- aceste ultime, con- sînt contradictorii, exemplu pentru ele nu ar. fi altceva decît curse de prins... lupi, iar arhitectul Dinu Antonescu le consideră, în- ti’-o . lucrare foarte recentă drept „obstacole exterioare”. Alți comentatori < oluinnei (Daicovic 1 u TJaicoviciu H. — Columna lui Traian Ed. Meridiane.■ București 19156) preferă să le ignore negăslndu-le explicație.(Va urma)
nr. Viorel MORARU

în fereastra 
dinspre stradă 
(CRONICA RIMATA)Pentru uzul celor care vor, firește ca să vadă ce e nou prin magazine, sînt expusa, cu mult gust, „ferestrele la stradă*', le numim... vitrine.Ilermcs”. l'ARI'UMERIA prezintă in vitrine sortimentul zis: LOȚIl NE DUPĂ R \S DRAGON.Ei bine, niște Im'te cuvințele...La „Ilermcs”, la STICLĂRIE.Fără sâ-ostenim puțin, dintr-o privire citim : clar: „PAII. MARIANAVIN”.I) ia ■ vale:(Să vezi le pățanie Iar trei rînduri mai„PAII. CRISTINA ȘAMPANIE” „BIBELOU OGAR CAL. 1” (Mirat în ultimul hal, te întrebi; „Dacă-i ogari ce-i mai spu'e si...CAL ?“)

„Proconsul a- apoi următoa- .Dryopi- .Gigantopithecus'* Mai- zitele din de

(Va urma)

<lr. ing.
Ni colac UNGUREAN!!

La începutul secolului nostru, odată- cu descoperirea proprietăților sînge- lui s-a văzut că sîngele oamenilor cu toate că are aceeași compoziție este totuși diferit de la om la om.După studii și experiențe îndelungate, s-a constatat că aceste nepotriviri se datoresc unor substanțe ce se găsesc fixate pe globulele roșii ale omului și care au fost notate cu literele A și B.In funcție de modul cum aceste substanțe se găsesc sau nu fixate pe globulele roșii ale omului s-au stabilit caracterele a patru grupe de singe și anume O I, A II, B III și AB IV.Nu există om pe globul pămîntesc care să nu facă pa: te din una dintre aceste patru grupe de singe.In țara noa ti î grupa O 1 se găsește la 36 la sută din populație, grupa A II la 41 la sută, grupa B HI la 16 la sută iar grupa AB IV la 7 la sută.La om grupa sangliină este o însușire stabilă pentru toată viața.Grupele de singe transmit de la părințicopii după reguli precise, prin intermediul unor substanțe numite gen:'.Interpretarea grupei
sela

Grupelefuncție este bicespecialiști sau medico-
sînge a copiilor în de cea a părinților foarte delicată și se numai de către hematologi, legist!.Cunoașterea precisă a grupei sanghine are o importanță majoră.In viață s<j ivesc destule situații în care cunoașterea acestui amănunt poate salva viața.Cel mai corect estp ea fiecărui bolnav care are nevoie de sînge pentru a fi salvat, să i se transfuzeze sînge de aceeași grupă sangbinâ.Sînt însă și excepții. Spre exemplu : sîngele de grupă O I numit și „donator universal*’ poate fi transfuzat în anuminte condiții bolnavilor de oricare «altă giupă de sînge după cum bolnavii de grupa AB IV,

de sînge numiți și „primitori versali” pot. primi tot anumite condiții sînge de >:i oricare altă3 grupă sînge.Iji umul sîiîgelui începe de la donatorii onorifici de : îhge, oameni de vîrste șr preocupări diferite, care ?e detașează prin spontaneitatea, modestia și generozitatea cu care dăruiesc o mică parte din sîngele lor și se termină în camerele de gardă ale spitalului, îp sălile de operații și de reanimare, acolo unde flaconul de sînge, clepsidră ce măsoară cele mai lungi clipe ale vieții, picură ritmic, calm și sigur, picături de viață în trupul celui aflat la margine de viață.
Dr. Virgil MARTIN, 

medic șef L.R.C.S.

ele
„Hermes”. ARTIZANATUL etalează în vitrine minunate farfurii, (orișicine și-ar dori), Dacă nu privești în Van” vezi că pe-una scrie-«„ART1Z”, pe a doua „ARTIZAN”, și, dacă te-ai măi uitat; vezi si-a treia ipostază: „FARFURII ARTIZANAT”, La ELECTRICE, te atrage, b usc,PTR. MS.

deodatâ, un : „FILTRUSP.AUTOMATA”, („Nu e-o scriere cifrată*^ foarte doct ne-a informat un client mai elevat. „Este vorba de un filtru la... mașina de spălat”). De aceea în vitrine, nu dăm sfaturi darpropunem i fiind desigur optimiști: „Scrieți pe-nțelesul nostru și nu pentru... rebusiști
Mircea ANDRAȘ

Curiozități din speolog e
brii unei expediții au deș
ir perit înti ipi itor > pădure care crește într-o peș- 
.<»«( >,!<’> ana 1 reformâtă din foioși, copaci înalți și atît de deși îiicît a fost nevoie de topoare speciale pentru a se putea croi un drum, are frunzișul verde în care clorofila se formează fără ca razele soarelui să pătrundă în peșteră.

• 'v. ă i ie • sporiginari din Dijon și dispăruți în peștera Glaz din Alpi au fost găsiți într-o galerie situată la o sută de metri de suprafață.(Extrase din cartea „Ze- nobia" de Gellu Naum, E- ditura „Cartea Românească'1 1985).lulins BOR,
C.S. „Hidroearst 

Vulcan

« La Cagliari (Italia) o a het ’ iri ‘ ă elucideze motivul pentru care o familie cu 11 copii s-a retras de 15 ani în munți, trăind într-o peșteră? Salvatore Cossu, de 53 ani, coboară din cînd în cind numai el, in localitățile a- prppiate, interzicmd lui familiei să facă tu deplasare.• In Venezuela,
restu-aceas-

Re busRebuss

mem-

Ionel BURDEA 
ERAR

ciN. Sbuchea,Soluția, problemei nr. 8 : 1) Dg7 — al «conduc N. Goia șizugzwang ;. 1) ...T oriunde pe coloana a de puncte, urmați de M. Nițu (56)2) C:e.3± ; 1) ...T oriunde pe linia 3 D. Cristian și I. Muntean (54).2) Da8J; ; 1) ...D oriunde pe coloana b 9. Comins Mansfield2) Dhl± ; 1) ...D orice altă mutare sau Morning post 1923
...b6 2) 2)Cb6 + ț 1) ...Ce oriunde...Cf oriunde 2) De5.cale de mărire a dificultății1) Dd4+ ; 1)A doua problemelor o constituie mascarea cheii. Pentru aceasta se utilizează trei metode: metoda jocului aparent, metodacurselor și ambele metode simultan. Metoda jocului aparent este cea mai ;ve- . che, întîlnindu-se încă în secolul trecut, la compozitorii școlii engleze.Problema nr. 9 prezintă o blocadă cdmpletă : la orice mutare a negrului urmează mat. Acesta este JOCUL APARENT, dar la mutare este albul... Soluția unei astfel de probleme cuprinde indicarea jocului aparent, a cheii și a variantelor de după cheie, cîte două puncte pentru fiecare cele trei variante ale jocului i cinci puncte pentru cheie și cîte' puncte pentru fiecare din cele, trei rjante ale jocului real.

Poșta concursului: Problema nr. a fost rezolvată corect de M. Nițu, Goia, N. Sbuchea, D. Cristian și 1. Mun- l tean. După șapte probleme rezolvate

Se acordă din aparent, două va-7 Alb. Rd7, I).i3. Tf7, Ci'l. CfJ Negru: Re4, Tg2, pd4, <15.Albul începe și dă mat.î.n două tari. > • ș s

R e b u

Cadru pentru făcutDeosebit de mici; 2) Bătute Un albastru... împușcat;- Plini de țepi;Croncănitul ci<
ORIZONTAL : 1.focul țărani Astrul piramidelor Răsare soarele I -Floare albastra; ă) Are două scări12 scobau I — Duc la inimă; 6) Cai le iu trei foi — In mare ! 7) Căutată de îndrăgostiți — Film in nmlurnă; 8) Fără moarte — O stea filmată; 9) Bucuria copiilor, 10) Animale șahiste — Puși la orizontală.

scurt — Nete 1 8) Beneficiarii stadioane lor; 9) Etalon pentru fiecare — Un. cunoscut... pățit; 10) Adusă de spate; 11) l l inarite de calatori.

VERTICAL : parte; >2) mint; 3) cărților;5) Haină de risc 1

1) Peisagist — Mai de- Acela (pop.) — întors în pă- Capăt de bielă I — Ucenicii 4) înconjoară planeta, .albastrf— Bun pentim prins; 6) Capei— Ianuarie (abr.); 7) Anotimp
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19,0019,20

Consfătuirea miniștrilor comorțului 
interior ai țăriior membre

memento
Includerea prog răii ului.Telejurnal.Țara mea azi: Județul! Mureș anul 65 al lui.Cîntareă ei (color). Emisiune în colaborare Consiliul I și Educației aliste- și cu , Comitetul de cultură și educație socialistă al județului reș.Film artistic: 

„Drumul" 
Producție a diourilor din Coreeană.Telejurnal, închiderea inului.

26 MAITelejurnal.Orizont științific: Incursiune versul genetic documentar.Tezaur folcloric (color).Film serial:
„ Wilhelm cuceri 

torul".Episodul 5. (color).Telejurnal.

Români-

I.ucea-

de în
20,4512,40 21,0513,00

14,45

cl~

copii.
28 000

21,5022,00

(IR V Parti-

naționale, econom i- petroiiere.

20,0020,20

Lucrările Conferinței P.C. din Austria

in partidu-

lu- (I—-II). contra
realizată cu Culturii Soci-a Consfătuirii comerțului in- membre

☆
rafinării din prelucrat în ul- anului

Tais-Guang- R.P. Chi-persoane virsta de

consfătuirii schimb de apli- tehni- calcul

le, și pentru faptul că în apele din apropiere trăiesc aproximativ o mie de broaște țestoase — specie grav periclitată din cauza
„Pacelumea".

s-aîncheiat al 23-lea Festivalal filmelor pentruAnul acesta el s-a desfășurat sub devizacopiilor din toatăLa’ prezetarea celor 55 de

FILME

tehnlco-

V ulcanSucces al popicarilor dinAvancronică fotbalistică cu o diferență de Scor final 4824—obținu- Mmeru- 87'9 p.d., p.d.,

SOFIA 24 (Agerpres).— La Sofia a avut loc ședința a 18-a miniștrilor terior din țările ale CAER. Delegația română a fost condusă de tovarășa Ana Mureșan. ministrul comerțului interior.AU fost stabilite problemele prioritare ale colaborării multilaterale și schimbului de experiență, măsuri privind aplicarea pt ogresului tehn ico-șt ii n- țific în scopul modernizării continue a activității de comerț, în lumina prevederilor Programului

complex progresuluitelmico-științific al țărilor membre ale CAER, pinii in anul 2 000.Cu prilejul s-a realizat un experiență privind carea mijloacelor cii electronice de in comerțul interior.In cadrul ședinței au fost examinate direcțiile perfecționării in continuare a organizării activității Consfătuirii miniștrilor și creșterea eficienței acesteia, în lumina liotărîrilor Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre ale CAER.

Cărbunele va continua să 
ocupe, în perspectivă, un loc important în balanța energetică sovietică, ponderea lui urrtiînd să crească în anii următori. Consumul de cărbune în cantități sporite ridică, pe de o parte, probleme legate de ocuparea unui marc număr de vagoane de cale ferată, iar pe, de altă parte, de adoptarea unor măsuri pentru protecția mediului înconjurător.In aceste condiții, relatează agenția TASS, specialiștii sovietici propun realizarea transportului către centralele electrice cu ajutorul unor conducte prin care praful de cărbune „curge" antrenat de apă. Suspensia de praf de cărbune în apă este, de altfel, un combustibil foarte bun pentru centralele electrice.

zahăr furnizează electricitate gospodăriilor din regiune și rețelei permițînd astfel sinea produselorV-
Banquc de Paris, Banca 

de comerț exterior și alte bănci franceze au semnat recent cu guvernul peruan un acord privind finanțarea lucrărilor la hidrocentrala Charcani din departamentul Arequipa, la aproximativ 1 000 km sud de Lima.Proiectul este unul dintre cele mai importante din Peru, hidrocentrala respectivă urmînd să furnizeze regiunilor din sud e- nergia electrică pentru consum particular și industrial, precizează agenția de presă ANDINA.

26 MAIPETROȘANI — 7 
iembrie: Căsătorierepetiție; Unirea:

R.P.D.
progra-

lea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, care va avea loc la 8 iunie. Conferința a adoptat o rezoluție în care adresează membrilor partidului chemarea de a participa activ la campania elec- scruti-

VIENA 24 (Agerpres). — La Viena s-au desfășurat .lucrările Conferinței Partidului Comunist dinAustria. Pe baza raportului prezentat de președintele : partidului Franz Muhri, pârtiei panții laconferință au dezbătutprobleme legate de parti- torala în vederea ciparea la cel de al doi- nului.

LA GOTTWAI.DOWLA GOTTWAI.DOW s-a încheiat al 23-lea Festival al filmelor pentru copii. Anul acesta el s-a desfășurat sub deviza „Pace copiilor din toată lumea". La' prezetarea celor 55 de filme din cadrul festiva-

dului Comunist Italian, a fost numit președintele Comisiei Instituționale Parlamentului pean, în locul lui Spinelli, informează genția ANSA.

filme din cadrul festivalului au participat de copii.CARLO ALBERTOZiANl. din partea

IN PERIOADA 5-8 iunie Zakynthos va o conferință nală de protejarea animale dispariția,aleasă ca loc de desfășura- a reuniunii între alte-

a.c., în insula elenă avea loc internațio- experți pentru unor specii de amenințate cu Insula a fost

*
In ultimii cinci ani, con

sumul anual de produse petroliere al Cubei a scăzut cu peste 20 la sută, în condițiile creșterii constante a produsului național intern brut, informează agenția Prensa Latina. Principala sursă de economisire o constituie folosirea reziduurilor de trestie drept combustibil în locul petrolului, în industria zahărului. In plus, în cursul campaniei de recoltat, care durează șase luni, fabricile de

Cele trei 
Nigeria au timul trimestru al trecut aproximativ 2,53. milioane tone de țiței, cu 246 000 tone mai muit de- cît în trimestrul precedent.Potrivit publicației „Nigerian Petroleum News", citată de agenția NAN, în ultimul trimestru al anului trecut, rafinăriile nige- riene au produs 16 930 tone de gaze lichefiate, 618 820 tone benzină, 366 010 tone kerosen și 520 490 tone de motorină pentru auto- mobi le.

Noii 11Fed os și fiii săi; Parîngul: Trenul de Kraljevo.PETRILA: Toată mea este a meaI..ONEA: Paloș paloș.VULCAN — 
farul: Sansa.LUPENI ‘ — Cultural: Se întorc cocorii.URICANT: întoarcerea lui Magelan.

TV.
25 MAI11.30 Telex.11,35 Lumea copiilor:— . Telefilmoteca . ghiozdan:

„Prieteni fără grai".Ultimul episod, (color).Din cununa cin tecului românesc, (color).Muzică populară.Album duminical: (parțial color).Contemporanii noștri (color).
M. I. L. M. C
întreprinderea 

Cluj-Napoca
a vest-euro-Altiero .vînatului excesivi La reuniune vor lua parte ecologi, biologi și alți specialiști din Grecia, Anglia, Franța, Italia, R.F.G., Belgia, Olandii și Canada.DISTRICTUL provincia clin sudulexistă 16au depășit

IN han, dong neze, care 100 de ani. Toți centcna-

rii sînt activi, nu nici un fel de semne stress, mănîncă, de preferință, legume proaspete, fructe și produse pe earq, le culeg singuri din mare. Demn de notat — nici- unul dintre ei nu a fost vreodată fumător, scrie a- genția China Nouă.

SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPO|T-« SPORT ® SPORT ® SPORT «SPORT c SPORT

Astăzi, în cadrul etapei a 28-a, în seria a II[-a, capul de afiș ăl etapei este întîlnirea
niccarecursei de promovare prima scenă românesc.ramureș i șoară, cu Unirea lia, șani au datoria să-și bunătățească invincibilitate,

strada Beiușului nr. 1, telefon 42837, 47038
VINDE

Iară repartiții și expediază vagonabil 
următoarele :

blocuri ceramice pentru zidărie :
290x240x138 

blocuri ceramice pentru zidărie :
290x140x138 

grajduri (pa-fîșii pentru pardoseli la 
docuri): 150 x 300 x 75

Livrarea promptă pe bază 
fermă

de comandă

Secția de preparare
INCADREAZA DE URGENȚA

4 un primitor-dislribuitor materiale.Zilele trecute, pe arena de popice din Tg. Mureș s-a disputat- lina din- 
,, tre partidele de i calificare în divizia A la popice — masculin. Protagoniste au fost echipele Spartak ' Mediaș și una- dintre reprezentantele- Văii- Jiului, respectiv, Minerul - Vulcan. A fost o dispută foaite interesantă care a captat atenția celor prezențî.După un început echilibrat, treptat, echipa Mediaș se distanțează, jungînd ca, înaintea trării :în faza ultimei rechi,_ avansul să fie peste 60 popice doborîte. Echipa din Vulcan are însă un finiș de excepție, reușind să refacă liaridi- . capul, obținînd chiar o

miercurea trecută, care a îmbunătățit golaverajul Jiului, suporterii săi mizează pe punctele victo-' riei, care mențin departajarea de urmăritori. Din' nou, la LUpem, o coni i un- , tare în Paie atît formația ’ -victorioasă cît și cea - învinsă vor avea parte de o soartă vitregă, dar dacă pentru gazde deznodământul este deja cunoscut, me- talurgiștii din Bocșa mai trăiesc cîieva etape sub! cumpăna emoțiilor.In divizia C, seria . a VlII-a, Minerul Paroșeni a revenit la conducerea plutonului, așadar, astăzi nu, va lăsa vreo șansă modestei echipe ceferiste Victoria din Caransebeș. Tot pe teren propriu evolueazăVulcan, șansele

Minerul Cav- Jiul Petroșani, de depinde rezultatul în a fotbalului . Cum F.C. Ma- are o misiune u-Alba Iu- fotbaliștii din Petro-îm- recordul de — , măcar pî-; nă la opt etape consecutive, luînd în calcul și viitoarele partide ele acasă. Un derby al codașelor se desfășoară la Lupeni, unde Minerul, mizînd pe 20 de puncte în finalul actualei ediții, are prima șansă în confruntarea cuArmătura Zalău.Miercuri se desfășoarăo, nouă etapă; în primele clasate din seria amintită sînt gazde;vreme ce F.C. Maramu-. Victorii vor pleca învinse reș primește replica Mureșului-Deva, la Petroșani, liderul așteapfă revanșa cu înfrățirea Oradea. După galopul de sănătate de

care

în
cuSe pare deci

Minerul-Știința confruntîndu-și Victoria Călan.că două...din Vulcan.Joi, în etapa a 26 loc derbyul fofir divizionare C din Jiului. (Ion VULPE)

dina- in- pe- de

victorie 51 p.d. 4773.Iată punctajele te de jucătorii lui : loan Scorțeapld., Ton Vraja 814 losif Vincze. —■ 808 Mihai Moțcu — 787 p.d.', . Doru Bolosin — 779 p.d. • și Bela Schuller — 757 p.d. Așadar, trebuie Să remarcăm debutul excelent în,a- ceastă competiție al echipei din Vulcan, abia constituită, care — iată — justifică încrederea acordată și dovedește că, prin rezultatul obținut, justifică condi țiile excelente create afirmării a- ceștui sport;
Alexandru TĂTAR

TELEX • TELEX TELEX ♦ TELEX

ANUNȚ
Din cauza unor reparații planificate, 

I.G.C.L. Petroșani va sista furnizarea apei calde 
menajere în perioada 26 mai 1986 - 25 iunie 
1986 pentru toți consumatorii racordați la sis
temul de termoficare.

Mica p u b I i c î t a t ePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Chiș loan eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8 i 54)'PIERDUT foi parcurs seriile 810 862 (1403) . —
ANUNȚURI

810 877 (1703) — 810 843(0603) — 810 852 (1103) -810 856 J1203) . — 810 858(1303), pe numele Pușca Ștefan, 7 eliberate de Î.C.C.F. Timișoara, Le declar nule. (8153)
DE FAMILIE

In sferturile de finală ale probei de dublu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de la Balaton, cuplul, român Andrei Dîrzu — Adrian Marcu a eliminat cu 6—1, 
4—6, 6—1 perechea daneză .Bastiansen, Tuușon,

Ea Varșovia, în cadrul

turneului internațional de volei pentru junioare, selecționata orașului București a întrecut cu scorul de 3—0 (19—17. 15—7,la—13) reprezentativa . ra.șului Praga. In . țiția : .juniorilor;Bucureștiului a. cu 3—1 formația
• a V 11 a i . i

o-compe- echipa învins secundă
CUt.EGlUl, DL REDACȚII.; «os-U BAI.AN luau Dl îîf K Dorm Glii ( A lori 

MUS1AJĂ. Simivn 1’01* — redaelm >ei. ieuiloi KCslJ — redai lor >ei ailjumT 
Tiberiu SI’AIAKU.

FAMILIA Șusu transmite sincere condoleanțe 
pentru decesul celui care a fost 
prieten
TOTH EMERIC 
uita niciodată. (8155)

familiei 
un bun

îndoliate 
vecin șiNul Vom

SOȚIA , și copiii anunță cu aceeași durere îm
plinirea a 6 săptămîni de la dispariția scumpului 
nostru

MOROȘAM PETRU
Nu-I vom uita niciodată. (8149)

Redai fia >i ailnuinsli alia ; Eetrușani, sir. Nicolae Balcescu, ar. 2, leleloarre 41662, 
sevtvlatial 11663 12464 secții.

5J£l2:‘aiia •>!’ tu’fi t» 2. d,‘nn 41365


