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CĂRBUNE!
ROLUL CONDUCĂTOR AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID,

ÎNFĂPTUIT cu consecvența și răspundere

Implicarea responsabilă a cadrelor— 
decisivă in redresarea activității mineiLa începutul acestei luni, comitetul de partid al minei Petrila a pus în dezbatere modul în care se preocupă organele și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C., conducerea colectivă pentru înfăp- ' tuirea programelor adoptate de adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii privind realizarea sarcinilor de plan și angajamentelor asumate în întrecerea pe acest an. Desfășurată în- tr-un spirit de înaltă exigență, plenara a prilejuit o analiză responsabilă, finalizată cu un program detaliat, eu prevederi și responsabilități concrete^ menit să determine realii zarea sarcinilor de plan. A ;fost o dezbatere binevenită, chiar imperios necesară, întrucât în primele 5 luni ale anului — așa cum s-a subliniat în plenară — deși conducerea colectivă a minei, sub directa Îndrumare a comitetului de partid, s-a preocupat cu

prioritate ;de înfăptuirea programelor stabilite de adunările generale ale oamenilor muncii pentru a- sigurarea capacităților de producție, a liniei de front active necesară realizării planului, creșterea productivității muncii, asigurarea forței de muncă, întărirea ordinii și disciplinei etc, nu a reușit să pu- ..................nă în mișcare, la întreaga grame în general

muncii, folosirea ineficien- nu- elec- întă a dotării tehnice, meroase defecțiuni tromecan:ce, stagnări fluxul de transport, penalizări pentru calitate. Plenara cu activul de partid a mers și mai departe, yi- zînd nemijlocit și „cauza cauzelor" : deși organele și organizațiile de partid șl de masă, c.o.m. au pro- bune capacitate, energiile crea- pentru desfășurarea acti- toare ale cadrelor tehnico- "inginerești, ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii. Deci, practic, eficiența programelor adoptate nu s-a ridicat la nivelul exigențelor, a sarcinilor. Drept argument: planul la cărbune pe 5 luni s-a realizat doar în proporție de 91,5 la sută, iar la lucrările de pregătiri — 88,1 la sută.Cauzele care au determinat rămînerile în urmă sint multiple, coristînd, mai ales, in nerealizarea posturilor planificate în cărbune, a productivității

vi tații economice, lipsa de consecvență și operativi-
Ioan DUBEK
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Dimensiunile urbanisticii noului centru civic ai orașului Lupeni.

Economii de energie electricăIn cele aproape șase luni care au trecut din acest an, colectivul minei Paro- șeni a realizat o economie de 325 000 kWh la consumul de energie electrică. Preocupați permanent de a spori cantitatea de cărbune extras, dar totodată și de încadrarea în normele de consum specific, mine- Paroșeniului au reușit extragă fiecare tonă de

cărbune cu un consum mai mic decît norma planificată cu 0,2 kWh. O însemnată parte din economiile înregistrate în primul semestru al anului provin, și de la lucrările de deschideri și pregătiri, unde cantitatea de energie electrică consumată pe metru cub a fost sub norma planificată cu 1,62 kWh.

Cărbune peste prevederiVineri, 20 iunie, minerii de la Lupeni au extras prin intensificarea eforturilor întregului colectiv, cea mai mare producție de cărbune din această lună — 7545 de tone —, livrînd . cocseriilor cu aproape 800 tone de cărbune mai decît preliminarul De remarcat că opt cele zece sectoare de producție și-au depășit sarcinile de plan. Cu cele 389 tone de cărbune extrase peste prevederi, minerii sectorului IV s-au aflat, și în această zi, pe primul loc, așa cum de altfel se află de la începutul lunii iunie, cu cele 1870 tone extrase peste sarcinile de plan. Din cadrul sectorului, se remarcă brigăzile conduse de Constantin Popa, Teodor Boncalo, Aurel Manda, Vasile Șotrea

mult zilei.din

și lîie Sanu, care exploatează abataje frontale echipate cu complexe susținere mecanizată combină de abataj. La pășirea obținută au contribuit cu 170 tone și minerii sectorului V ce colectivul din rieră și-a depășit nărui cu 200 tone buhe. (Gh. B.)
în timp microca- ■prelimi- de căr-

(Continuare în pag. a 2-a)

Bobinatorii Dan Vîtcă și Ion Hegheduș, de la IPSRUEEM Petroșani 
conditionînd un transformator de mare putere pentru subteran.

Foto : C. AM ARIEI

Cu zece zile înainte de încheierea lunii iunie

în producție oamenii
7400 TONE 

IN PLUS 
PENTRU COCSCu rezultate bune activitatea de se prezintă șimuncii lin cadrul IPCVJ. Făcînd bilanțul muncii desfășUrațe de la începutul anului, preparatorii raportează depășirea indicatorului producție ne.tă cu 7400 tone de cărbune, iar a cantității de. cărbune special pentru cocs livrat Siderurgiei cil 6800 tone.La brichete, planul semestrial a fost realizat 

«u 15 zile mai devreme, cantitatea de brichete vrată suplimentar du-se la 7868 tone. Contribuția de seamă în realizarea acestor succese o au preparatorii de la Coroești, Urmați de eei din Lupeni.
li-cifrîn-

Situația creată trebuie depășită 
printr^oRezultatele înregistrate în cea de-a doua decadă a lunii iunie nu demonstrează că în această perioadă s-ar fi depus eforturi deosebite pentru creșterea producției de cărbune, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Practic, situația este neschimbată (cu cîteva excepții) față de prima decadă a lunii. Altfel spus, fruntașii sînt aceiași — Paroșeni și l.onea — iar la nivelul celorlalte " unități sarcinile de plan nu au fost realizate cu cantități cuprinse tre 147 tone (Uricani) 13 443 tone - (Petrila).Cele cîteva excepțiicare aminteam le constituie : I.M. Aninoasa care, în cea de-a doua decadă, aproape zi de zi, și-a depășit sarcinile planificate : IM. Lupeni și I.M. Vulcan, mine la care produc- pa medie zilnică extrasă a început să crească simțitor, fiind zile cînd sarcinile de. plan au fost depășite. Tot excepții sînt .și.

mobilizare de excepție

în~ șide

rezultatele înregistrate de I.M. Bârbateni și I.M. U- ricani, care în cea de-a doua decadă a lunii au slă
bit ritmul, nivelul realizărilor, fiind cate.In spuneam, denotă o ție în condițiile cînd acest trimestru de plan sînt liniare ? acesta este nivelul de producție pe care îl poate extrage Valea Jiului ? Exclus ! La nivelul combinatului în aprilie, spre exemplu, aproape zi de Zi producția ’extrasă a depășit 30 000 tone, pe cînd în a- ceastă lună doar într-o singură zi 'S-au obținut peste 30 000 tone. Dotarea tehni
că a rămas aceeași, ____chiar îmbunătățită la unele întreprinderi miniere. Condițiile geotectonice nu puteau să se înrăutățească brusc și tot la minele care nu-și realizaseră planul. De fapt, ca să nu mai luți-

la sfîr.șit de decadă, sub sarcinile planifi-rest, aȘa cum mai nimic nou ! Ce asemenea sitila- îri sarcinile Că

este

gim vorba, conducătorii întreprinderilor miniere nu prevedeau o înrăutățire a situației. Ci dimpotrivă. Și atunci ? Situația existentă trebuie să determine conducerile întreprinderilor miniere la o analiză rapidă dar temeinică a condițiilor și posibilităților de îndeplinire a sarcinilor de plan. Este necesar ca organizațiile de partid, sindicat și tineret, toate celelalte organizații de masă și obștești să intervină cu fermitate, să inițieze acțiuni eficiente pentru întărirea disciplinei sub toate aspectele, pentru sporirea productivității muncii și_ creșterea producției de cărbune extras în condiții de deplină siguranță a muncii. Condiții există, fără nici o îndoială — au a- firmat-o nu o dată conducătorii Unităților miniere — dar, așa cum am mai spus-o și pînă acum, ele trebuie riiai bine puse în valoare. Și se poate 1
Dorin GHEț'A

pentru 
rodul pămintului„Cînd am venit aici, la serele IACCVJ, nu prea știam multe despre Valea Jiului. Sînt din Tg. Mureș de fel, am absolvit facultatea la Timișoara și o bună parte din viața mea de inginer agronom miram petrecut-o în județul Galați. Nu-mi închipuiam ce trebuie să. însemne, în Valea Jiului, legumicultura. Știam că la Petroșani î n s e a m n ă în e- conomta țării cărbune și energie". Cu aceste cuvinte ne-a întîmpinat inginerul Ioan Ștefan, șeful sevelor din Lupeni. Un bărbat calm, vorbind molcom, pe care l-am surprins intr-un din zilele apleeîndu-se cu migală supra straturilor, cînd umiditatea starea culturilor și temperatura, asemenea unui cer- deasupraratura, asemenea cetător aplecat microscopului.‘ Comparația

trecute, a- veri.fi- solului,
ar părea, poate, forțată dacă nu am ști ce înseamnă această unitate anexă construită' pentru, minerii Văii Jiului care servesc masa în mo

li. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag a 2-a)

Recorduri ale vredniciei
pe JiulIn vestul bazinului carbonifer al municipiului Petroșani ș-au înregistrat în ultimii ani ritmuri de construcții fără precedent. Fosta localitate Bărbăteni, anonim sat de oieri în urmă cu doar două decenii, a dispărut. Pe locul său s-a înălțat noul centru civic al orașului Imperii, Limita dintre orașele .Lupeni și Uricani este acum, greu de ghicit, din șirul neîntrerupt al construcțiilor care se înlănțuiesc de-a lungul albiei Jiului de Vest pe cîțiva kilometri; Constructorii de căi ferate au realizat adevărate lucrări de artă, poduri peste Jiu și peste numeroasele pi râie de pe versa nții

de Vestde munte, ziduri de sprijin, panglica de oțel pe care alunecă vagoanele încărcate cu cărbune din separația minei Uricani pînă la preparâția din Lupeni. Este cărbunele extras din cariera Cîmpu lui Neag, din lucrările de pregătiri ale noii mine Valea de Brazi și din abatajele minei Uricani. In acest an urmează să fie inaugurat ti ansportul de călători cu trenul pc noua linie ferată de la Lupeni la La tot pasul se semne ale unor nante înnoiri urbanistice
Uricani. întîlriesc impresio-

Viorel STRĂUJ

(Continuare in pag. a 2-a)
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Convorbirile recapitulative 
în învâțâmîntul de partid- 

în plina desfășurare
La baza reușitei —Pentru a .isigura cădi ui desfășurării în cele mai bune condiții a convorbirilor recapitulative în cursurile învățămîntului de partid, comitetul de partid, consiliul de educație politică și cultură socialistă de la I.M. l.upeni au pus un accent deosebit pe pregătirea temeinică . a acestei acțiuni de închidere a anului Membrii tuiui. ai ducațic repartizați pe cursuri pentru a răspunde de pregătirea cursanților și desfășurarea Ia un nivel co- respunzător al . dezbaterilor, In cadrul punctului de informare și documentare au fost organizate consultații , pentru toți propagandiștii, s-au asigurat, pe cursuri, materialul bibho-

de învățămînt. biroului comite- Consiliului de e- politică au fost

pregătiri temeinicegrafic și sinteze ale cuvîn- tării tovarășului Nicolae . Ceausescu la adunarea-solemnă cu prilejul aniversării partidului, s-au confecționat grafice, panouri cu principalele sarcini ce revin minei și sectoarelor în actualul cincinal, precum și modul de realizare a principalilor, indicatori tehnico-economici etc. Pe măsura pregătirilor, a controlului și îndrumării, dezbaterile au abordat principalele teze teoretice, în strînșă legătură cu sarcinile organizațiilor de partid; ale colectivelor de muncă din cadrul minei. Bine s-au desfășurat convorbirile din cursurile conduse de Constantin Ignat, (6/a), Ion Pupăză (4/d). loan Ghiura (13 puțuri) și Dumitru l’ascil (din organizația de bază 14 — depozite).
Conținut bogat, strîns legat de activitatea 

practicăGrija manifestată de comitetul de partid, de bi. roul organizațiilor de bază 
și propagandiști, bunei desfășurări a convorbirilor recapitulative a dat rezul-' In marea lor majo- , respectiv în 80 la politi- convorbi’’ile s-au încheiat în-iă din prima jumătate a acestei luni. Există toate condițiile ca întreaga : acțiune să se încheie în cursul săptămâni Viitoare în toate 
de învățămînt.Concomitent cu varca lor la timp, foirile, prin atenția acorda
tă pregătirii lor temeinice, 
au avut un conținut bogat de idei. Au fost abordate 
atît tezele, ideile principa
le din magistrala cuvînta- 
re a secretarului general al partidului la gloriosul jubileu al partidului, 
și sarcinile concrete

ta te. ritate.. sută din cursur’le eo-educative,
formeledesfășu-convor-

cîtce

revin organelor și organizațiilor de partid din documentele Congresului al XIII-lea privind dezvoltarea industriei carbonifere. Dezbateri la un înalt nivel s-au desfășurat, mai a- les în cursurile conduse de propagandiștii Iosif Moldovan, Gheorghe Prcdoi, A- drian Mindeart, Adrian Sink, Ioan Onofrei, Lucia Dobriean și Simion Pop. In cadrul dezbaterilor s-au făcut referiri și propuneri multiple privind redresarea producției minei, mai ales in ceea ce privește asigurarea capacităților de producție, întreținerea utilajelor, pregătirea forței de muncă, precum și creșterea rolului organelor de partid în întărirea responsabilității cadrelor față de soluționarea problemelor complexe cu care se confruntă colectivul minei.
Dan STEJARU

Apel laNe-a vizitat la redacție eetățeanca Mariă Popa, ca
re locuiește în Petroșani 
pe strada Venus, blocul 3, apartamentul 41. Motivul vizitei era faptul că familia Popa Vasile — electrician la IACMM (soția este gravidă și cei 4 copii sînt între 2 și 6 ani) nu mai poate, practic, locui în a- partament. Acum o lună, au fost plecați din localitate. Cînd s-au întors, a- partamentul lor băltea pur și simplu, lucrurile le-au fost degradate, din cauza unei defecțiuni pe coloana .de apă (aceasta s-a spart- se repare la parter).. Deci este * clar l eă oamenii n-au fost devină.Ne-am deplasat la fața locului. Ceea ce am văzut în acest, să-i zicem apartament, a depășit imaginația noastră. Una din camere, bucătăria și baia practic, inutilizabile, miros greu, apăsător greu, pereți mucegăiți. parchetul ud, putrezit, plafoanele sparte... Nu, in a-

sînt.Un de

(Urinare din paq. I)tate în aplicarea acestora a determinat menținerea. neajunsurilor. Explicația rezidă, în bună parte, în răspunderea scăzută, au- tomulțumirea și superficialitatea unor cadre de conducere care răspund, din partea comitetului de partid și a c.o.m., de activitatea unor formații de lucru, de realizarea obiectivelor de investiții, de întreținerea utilajelor fluxului de transport și căilor de acces, dar nu, au acționat cu fermitatea necesară pentru soluționarea complexelor probleme ale producției. Deși criti- cile au fost justificate, dezbaterile exigente, iar măsurile stabilite „la obiect**, redresarea minei, realizarea planului la Petrila lasă încă așteptată.Cauzele ? Unele au depășite, sînt în curs remediere, altele neci eforturi în continuare.oprim asupra uneia principalele cauze cu fluență directă asupra

tivității productive, puse în evidență de mai multi interlocutori ' din , diferite sectoare, și pe care secre-L tarul comitetului de partid, tovarășul Mai eu Boantă, o definea drept problemă vi
tală a minei — transportul. Vitală, întrucît fluxul de transport, cum bine releva interlocutorul, este un - a- devărat „vitalizator** al întregii activități- productive, al ritmurilor din abataje. Dacă merge bine transportul și „absoarbe** rodul abatajelor, și la fronturi se lucrează intens, se dă cărbune. Or, invers...Deocamdată, transportul merge greoi, cu stagnări multe. Pe fluxul continuu (vreo 7 km benzi)multe, împotmoliri, ruperi de benzi, atît din deversărilor și de apă de la rambleu, dar și a neasigurării reviziilor corespunzătoare la grupurile de acționare, și a disciplinei din partea lor ce deservesc prin neglijarea la tamburii de și capetele de

sînt
se cauzaviiturilor

m- ce-■ benzile, curățeniei acționare întoarcere,

pag n

înțelegere și semenea apartament pot locui oameni. Și tuși, o familie, un om munceșțe 10 ore pe tier, o femeie gravidă patru copii mărunți trebuie să stea aici. Noaptea mai dorm pe la vecini...

Recorduri ale
(Urmare din pag. I)

a supravegherii acestora, mențin neajunsuri și privința aprovizionă- locurîlor de muncă, transportul de personal.Urgentarea lucrărilor ționarea transpor t atențieij. partid, a ză intens pentru predarea în luna august a puțului centru pînă la cota zero. Se află în atenție adîntfi- rea puțului principal cu sclnp ; a început „modularea.** fluxului de benzi, pentru a nu mai deversa lateral; se lucrează la iriî- bunătățirea căilor de acces, Ia captarea apelor, la raționalizarea transportului de materiale și personal. Există. programe, măsuri și responsabilități precis stabilite chiar de biroul comitetului de partid, care, înfăptuite, vor asigura redresarea mingi, realizarea planului din prima lună a semestului II, Ceea ce este însă hotărîtor, cadrele din conducerea minei, ale sectorului de transport, îndeosebi Euacliim Beraru, șeful de sector și Petru Puian, secretarul de partid din sector, și electromecanic, comuniștii,maiștrii, au îndatorirea să acționeze cu răspundereși exigență pentru finalizarea tuturor obiectivelor, pentru asigurarea calității reviziilor, reparațiilor, a lut u i or . lucrărilor ce condiționează bună desfășurare a transportului. Promotori ai spiritului de răspundere fie comuniștii, cadrele conducere, chemate să implice direct și cu rigoare în finalizarea tuturor măsiirilor de îmbunătățire a transportului, de redresare a minei, ■;

Se în t'ii în finalizării pentru perfec* sistemului dese află <în centrul organului dec.o.m. Se lucrea-

derne»- . ; : ** mintea® 3 lnția in muntelui.De aici pi eaca legumdc necesare hranei rirgerilor, legume proaspete, ÎMjfe- rent de anotimpul în ca.-, ne aflăm. Si tot de ai< î pleacă furaje pentru gos- podăriile-anexă ale acelorași cantine. Un hectar de sere, două solarii și. 5 hectare de grădină, sau bine spus 8 hectare care și-au schimbat fața. RodmeiiRod

bogat, tot mai bogat, an de an; roșii, castraveți, ardei, fasole, varză, . în cantități care se măsoară în tone; Numai in luna mai s-au livrat cantinelor miniere 3 tone de: castraveți, 2 tone de tomate, 6000 bucăți de ardei iute și multe altele. De aței se scot a- nual două recolte. „Nu cumpărăm nici măcar răsadurile. Le producem noi, tot aici — ne-a spus loan Ștefan. Avem în ghivece 9000 fire răsaduri de roșii și '000 fire răsaduri castraveți**.Ca. ceste voie goste tului.fan, se mai află Maria Cîr- lescu, Elena Fota, George- : ta Matei, Elida Niță, FiraSfîriac, inginpra Valeria Tătar — și alți muncitori harnici care desfășoară o valoroasă activitate economică.

desă se ajungă la rezultate a fost de pasiune, de pentru rodul pămîn.Alături de loan Ște-
a-ne' dra-

să de se

nu fo- care șan- . și
La fața loculuiDe ce s-a ajuns în ceasta situație 7 Maria Popa este indignată și are de ce. A fost la EGCL, dar n-a fost ajutată să i apartamentul.A fost la IGCL, la spațiul locativ sii i se dea alt a- partament, dar nu i s-a dat. De fiecaie dată, pier- zînd timpul pe la uși, și-a lăsat copiii în apartament, dacă i se poate spune a- pa: lament. Ieri, Maria Popa ne-a arătat o adeverîn-- ță de la circumscripția ja- mtară, din care reiese că mmora Nicoleta Popa; în vîrstă de 2 ani, a suferit lepetate infecții datorate

BALADA MUNȚILOR**, | tradiționala manifestare I politieo-eclucativă, cui tura!-artistică .și sportiv-tu- -ristică a pionierilor din Pe- trila se finalizează astăzi I la Lunca Florii Sute, .- de copii vor participa la o zi bogată în activități artis- 
I tice și sportive în pitoreș- 
I tile împrejurimi ale ca- | banei, (T.S.)

I
I I
I
I

Atenție, minuțiozita
te și deosebită răspun
dere — trăsături speci
fice ale muncii în labo
ratorul Spitalului muni
cipal din Petroșani.

omeniecondițiilor necorespunzătoare de mediu. Un medic cere schimbarea locuinței unor oameni, pentru a feri: copiii de îmbolnăviri. Nu mișcă pe nimeni acest caz ? /. ..? ■■ (..Ieri, cînd am plecat din casa familiei Popa, mama și-a închis din nou copiii și se îndreptă, cu speran- 
• ța în suflet,, la IGCL; Ii Venim in întîmpinare și facem către IGCL Petroșani un apel la omenie, la înțelegere și bunăvoință, pentru rezolvarea acestui caz. Familia Popa, care așteaptă ai cincilea copil, merită să locuiască condiții umane. Să-i rim acasț drept ! Dar fie ț; trași la răspundere cercare au adus apartamentul în această situație neinterveuind. — cum se piactică — îa timp pentru .repararea defecțiunilor. La acest capitol conducerea IGCL trebuie să intervină ferm pentru a se face o- dată . ordine.

Mircea BUJORESCUVI.NERI s-a încheiat e- diția 1986 a Școlii republicane de alpinism, șalva- mont și speologie, organizată la cabana Padina, Bu- cegi, de Federația română de turism-alpinism. Din

în ofe-să

șani, 68 frecventează cursurile serale ale Institutului demine. O parte dintre ei, cum sînt tinerii: "Enăchescu, Maria Constantin Dobre, Dorina Vlad, Senica „Cotoroagă și Mariana Szi-de turism-alpinism.Valea Jiului, respectiv din lagyi, susțin examenul de . formația Salvampnt * • • • ~peni au participat trei neri sportivi — loan 1-ăgeari, Dorin Cosma ionel Sălceanu. (I.D.)' M 1NDRIA COI .ECTIVU-1.Li 1. Din cei 163 de oameniai muncii din secția service a IPSRUEEM Petro-

Lu- ti- Mă- ■ și
stat, iar pentru Lucia Te- iușan, Aurel Sălăjan, Viorel Macavei și Constantin Cetină continuă emoțiile prilejuite de examenele sfîrșitului de an universitar. (Gh. O.)PENTRU AUTOMOBI- I.I.ȘTi. Unitățile de revizii și reparații auto-moto ■ 44

dezvoltări industriale.Una din cele mai semnificative construcții industriale este cea a noii preparați! pentru cărbune din Uricani. Clădirea de beton, oțel și sticlă a spălătoriei și flotației, înaltă cit un bloc turn, domină vastul șantier al noii pre- parații. Intre mina Uricani șl preparație au prins contur culoarele suspendate pe stîlpi ale unor benzi transportoare. Depozitul pentru turte, stațiile de decantare pentru șlam, iri- ' stalația de filtre presă și alte zeci de obiective impunătoare au prins contur. Iar în interiorul acestor clădiri, șe dă o adevărată bătălie pentru instalarea și'montarea utilajelor complexe, moderne, de pe viitorul flux de înnobilare a cărbunelui. Constructorii din brigada nr. 6 a Antreprizei de montaje industriale Cluj-Napoca desfășoară aici o activitate febrilă, pentru respectarea apropiatului termen de pornire în probe tehnologice a primei linii de preparare. Ei au montat pînă în prezent 60.0 ml benzi

mecanice, realizării ile-a

vredniciei petransportoare, instalația de tronimel-concasor și peste 80 la sută din complexele utilaje și instalații din viitoarea spălătorie și Rotație. Multe din utilajele instalate pe postamentele definitive sînt gata pentru primele rodaje Despre stadiulsarcinilor de plan furnizat informații ing, Octavian Goguță, șeful - brigăzii nr, 6 Uricani; care coordonează activitatea de montaj. „Din valoarea totală de 55 milioane Iei a lucrărilor de montaje pe care le avem de executat în acest an, ne-a spus interlocutorul, au fost montate pînă în ultima decadă a lunii mai utilaje și instalații în valoare de 35 milioane lei“. Deci, acești harnici muncitori și-au depășit sarcinile de plan, la zi, cu mai bine de 11 milioane lei. ,Străbătînd pas cu pas viitorul flux din corpul spălătoriei si flotației, am făcut cunoștință cu maiștrii instalatori Gheorghe Magda și Iosif Kaly, eu șefii de echipă Alexandru Lazăr, Teodor Lo.șmanov și Radu SaiKjuc „oameni de bază, cu o bună, pregă

tire profesională, adevărați specialiști în meserie**, după cum ni i-a recomandat șeful brigăzii de . montori. Sub coordonarea maistrului Nicolae Moga, specialist în construcții metalice, la montajul unor structuri de rezistență s-au realizat adevărate performanțe. Prin folosirea simultană a două macarale la montajul structurii de rezistență de la cota finală a spălătoriei și flotației, termenul de montaj prevăzut în grafic a fost scurtat considerabii. De-a lungul fluxului primei linii de prepaiare, în ultimele zile ale lunii mai, montorii din brigada nr. 6 Uricani au început probele de rodaje mecanice la cîteva dintre utilajele instalate și centrate pe I postamentele definitive. Sînt zile de febrilă activi aste premergătoare apropiatei puneri în funcțiune a primei linii de preparare, care va spori cantitatea de cărbune pen- . tru cocs și semicocs. Sînt zile în care montorii • din brigada nr? 6 raportează cu satisfacția datoriei împlinite și a lucrului bine făcut, adevărate recorduri ale vredniciei.și 65 Petroșani, 76 Pctrila, «u fost aprovizionate cu un bogat sortiment,de piese elita — îndeosebi pentru Dacia 1300 și Skoda, dar în mai mică măsură pentru Trabant. (I.D.)TURNEU, In perioada 20 —30 iunie, Teatrul de stat „Valea Jiului1* se află turneu pe Valea cu piesa „Nevastă cazie** de Kostas kopoulos. (G.B.)METEOROLOGICĂ.cea de-a doua decadă

peraturi ce ș-au ridicat frecvent la peste 20 de grade (cea mai iridicată, plus 28 de grade Celsius în ziua de 15 iunie), comunică serviciuEste de așteptat ca și ultima parte a lunii mea să se mențină moașă și călduroasă,, temperaturi ridicate, posibil ca, mai ales ”ln cursul după-aniiezii s-a

ne meteorologul de Maria Șerban.învre-fru-
cuEste ’ în?:$? înregistrat, în general, o noaptea, să se îiiregistie- vreme călduroasă, cu tem- ze averse de ploaie1*. (Gli.O.)

în Oltului, de o- Asima-

STAȚIE. Iri cartierul Pe- troșani-Nord se .află în fază avansată de construcție o nouă stație pentru autobuze. Este vorba de stația „Piața Victoriei**, care va fi î.n curîhd dată în folosință. (V.S.)
Rubrică realizată de

Dorin GHEȚA
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impli- arheolo- romanii in_ totuși,

nUMlNlUĂ.

LA O
scena XIX a

Dr. Viorel MORARU POLLAK

înfățișa sim- pcicchi—zeu- limbolurile

cusimbolurilor ’ ' . I u- pictografi-

Ce înțeles areln 1!)()2. Sofia Torma, profesoară de istorie la O- răștie, a publicat un valoros articol în care' sintetiza rezultatele cercetărilorsale făcute în localitatea Turdaș. De atunci încoace asemenea cercetări au mai avut loc și in zona Tărtăria sub conducerea aces- status unor care pămîn- milenii.
lui N. Vlassa. Toate tea au conturat un cultural aparținînd populații străvechi, au tiăit pe aceste turi în urmă Din filonul credințelor și chiar, al nor inscripții 1 ’ „ce. din bogăția cultică și rituală proprie populației din Turdaș și Tărtăria s-au păstrat într-o neîntreruptă continuitate a generațiilor o seamă de elemente, pînă în timpurile tîrzii ale existenței traco- dacilor ca popor. Printre altele, s-a transmis interdicția înfățișării zeităților avînd' chip uman, ca și o-

Columnei? (II)|b'cerul de a holurile lor, zeiță Am spus lor, așa cum le-au întîlnit romanii în spațiile sacre ori mai bine spus incintele sacre pe care le-au dis-
Sîntem dintotdeauna 

pe aceste locuri

scau Ioc construcțiile ti ate și obeliscurile, acest fel se clarifică o biemă interesantă a ritj noastre vechi, și ce nu am spune, o problemă a istoriei culturii, demnă de a fi cunoscută.Mai rămîne de lămurit o chestiune, aceasta cînd activitatea gilor : se știe căau distrus sistematic cintele sacre, dar în măsura în care columna ne poate fi de ajutor, pros- spectarea atentă a terenului în apropierea cetăților dace — și au fost numeroase — ar putea scoate la iveală urmele unor asemenea construcții !

trus mai tîrziu, căci enigmaticele obeliscuri inegale înconjurate de un zid construit cu multă grijă reprezintă două Importante zeități ale autohtonilor. Zebeleizis—zeu al soarelui și Bendis—zeiță lunii. Că așa stau lucrurile și nu altfel ne-o demonstrează coloanele din piatră e- •xistente în scena amintită care puteau contura spațiul unui templu — ne- termini.t sau poate mai puțin credibil — distrus in cadrul căruia își gă-
Serial științific

Terra se destăinuie (XIV)omului pe baza unor mari cantități de oase descoperite în diferite puncte ale Europei, Asiei și Africii. Omul de Neanderthal a trăit a- ciîm 150 000 de ani și era contemporan cu mamuții și rinocerii blănoși, adaptați la clima rece care se instalase odată cu gla- ciațiunea Worm. Frigul năprasnic l-a determinat pe omul primitiv să se retragă în grote și peșteri, în mijlocul cărora ardea focul protejat de plăci de piatră. Astăzi., mulți dintre oamenii de știință admit că, datorită psihicului lor avansat, neandertalienii prin frecare sau prin apăsare obțineau focul și începuseră să cioplească îngrijit a- numite unelte din piatră.Unele schelete, aproape întregi, au permis să se constate că oariienii nrimitivi erau robu.ști, scunzi (1,55 m înălțime), cu capul voluminos și maxilarul inferior fără bărbie. Capacitatea cra-

Reconstituirea primitiv s-a făcut ni,-mă oscila între 1.300 și 1400 cin cubi, iar arcadele erau supraorbitale și proeminente.Dispariția blănii, stadiul timpuriu al voltării lui „homotus", a determinat nevoia de protecție a pielii prin pigmentare. In acest mod, în zonele cu un soare torid, ființa umană putea căl- re- rece

în clez- erec-
ființa umană să piardă mai ușor dura, în timp ce în gîunile cu climă pigmentul (melariina) împiedica sinteza nei D. Selecția a condiționat, în albirea pielii la șii noștri care i ră emisfera nordică.Prezența neandertalie- nilor. și în regiunile noastre ne-o dovedesc așchiile mari de piatră îngrijit cioplite și resturile de falange . de la piciorul drept, descoperite cu ani în urmă într-una din peșterile de la

Vitami- genetică timp, strămo- cucerise-

(Va

Ohaba-Ponor.urma)
dr. ing.

CE ȘTIM DESPRE.*
Factorul RH și boala hemolitică a nou-născutuluiIntre anii 1937 și 1940, doi cercetători din domeniul medicinii au descoperit im nou. factor sanguin prezent, pe globulele roșii ale omului., și ale maimuțelor antropoide din genul " Maeaccus Rhesus. Este vor! a despre factorul Rh, care a fost denumit astfel după numele prescurtat' Rhesus.Factorul . Rh se găsește prezent pe globulele roșii ale omului la 85 la sută din populație. Aceste persoane au fost denumite Rh pozitiv, iar restul de 15 la sută, care nu au factorul Rh pe globulele lor roșii au fost denumite Rh

negativ. De altfel, din punct de vedere, . serologic, .orice bin are două caracteristici fundamentale ale sîngelui : grupa san_ •gumă și factorul Rh. De exemplu OI Rh pozitiv sau O 1 Rh negativ, A II Rh pozitiv sau AII Rh negativ, B III Rh pozitiv sau I Rh negativ etc.In anul 1941 a fost coperit în sîngele . mcme Rh negative . a dat, naștere unui i mort, niște substanțe care cercetătorii le-au mit anticorpi anti-Rh.S-a dovedit că Ia femeile gravide RH negative cu
DISCO TOP SR (29)MUZICA ROMÂNEASCĂ : 1. Păsări cu ochi de foc — COMPACT ; 2. A- proape liniște — AURA URZICE A NU;’ .3. Anotimpurile — HOLOGRAF; 4. Cmtet de ploaie — IMPACT; 5. Fosta mea iubire — CONEXIUNEMUZICĂ STRÂINÂ :1. Stay — C.C. CATCH ;2. Brother Louie — MODERN TALKING; 3. Dance With Me — ALPHAVILLE; _4. You’re My First You're My Last — LINDA ’ JOR1ZZO; So Serious — ELECTRIC LICHT ORCH.Citeva știri din muzica (disco) rock. La Mangalia

RebusSRebus il Rebus
GOLORIZONTAL: 1) G oliciuni... 2) ...Și

I încă una ; .3) Răsărit de soare ! — Incli- ' câtor muzical — Cap de nipon ! 4) Gau- 
l ră subterană — Frunze de laui ! 5) Cu
I goluri — Localitate în China; 6) Are Ungol în Cap — învățat la rele ; 7) Un lac . feminin — Localitate în, Franța; 8) Go- I luri la pungă — Un tiv la „margine" ! 19) Acordare de prioritate (pl); 10) Paseîn urmă — Tras în piept —- Anost.| VERTICAL : 1) Comparativ pentru I gol-goluț — Are un dosar; 2) Goală laridicat — Un moș adormit; ,3) Sec ! —
IUn loc gol; 4) Aruncat și apoi găurit cu gloatele — O crenguță usturătoare ; 5)
I Zburător temerar... în gol — Un gol dureros la gură; 6) Acei din trei I — Foăr-
I te recent — Liteiâ bulgiu i; 7) A cobori... (gălăgios — Umblat după flori; 8) Măsuri pentru viață — Un gol atrăgâtoif — Urme de praf ! 9) Dinainte la... sputel

U R I
-- Goală; 10) Gol la... i.liimono - Gol. 

Dicț ; Nia. Oi s, Ier.

Ionel Bl'RULA

b iiides- unei care copil pe i nu-

s-a încheiat recent prima ediție a Festivalului de muzică rock „Ancora de aur" Premiul I a revenit formației CROS din Tul- cea Rod St*. w art va efectua în toamna acestui an >m Iun > tu> << u dt 100 , ș - - tacole în țările Americii de Slid. Cunoscuta piesă „Live . is Life" a grupului austriac OPUS are acum o nouă „haină" muzicală, în versiunea grupului Max Emotion. Noul disc „single" al fostului cîșțigător de la San Remo, Tara Cu- tugna se numește „Bucha- nottc".
DISC-JOCKEY

făt Rh pozitiv acești anticorpi anti-Rh / traversează placenta în" direcția mamă-făt și se fixează pe globulele roșii ale acestuia, piovocîndu-i o boală gravă denumită boala hemo- lit.tcă a nou-născutului.Această situație se poate întîlni Ia femeile Rh gative, căsătorite cu B h pozitivi deoarece •actorul Rh ca și de sînge se transmit părinți la copii după guli precise.Din fericire boala apare rar, dată la sute de Această raritate se

Dintre sute 
de exemple 
(CRONICĂ RIMATĂ)

ne- soți și grupele do la
re-mai aproximativ o nașteri, dato- Tcște faptului că nu toate femeile Rh negative cu soțul Rh pozitiv se sensibilizează și produc anticorpi anti-Rh care provoacă boala copilului.In scopul de a cunoaște situația exactă este bine ca toate femeile gravide să se prezinte la medic în piimele luni de sarcină pentru a li se efectua gru- I a de ,•< e și fact >r ul Rh uimind ca celor cu Rh negativ și soți Rh pozitiv să li se supravegheze lunar cvi ntuala apariție a anticorpilor anti-Rh pentru a e putea lua din timp mălini le necesare.

Dr. Virgil MARTIN, 
Medic șef L.R.C.S.

Petroșani

Dumneavoastră, ca și. mine, căutînd prin magazine tot ee-ați vrea să cumpărați, constatați că-i mult mai •SOSfiS’5' ’ ■'"M’toine dacă ați fi întrebați chiar așa cum . se și se cade ca să „Ce doriți ?“ Sau cUvine fie : „Ce poftiți A. ...nu . un simplu: „Ce să• fi<>.’“.Iar în Ioc de „Nu avem!", deși poate o , credem, n-ar putea cu-n glas mai' fin și cu un efort, puțin, să ne saună: „încercați, poate mîine-o să primim". Sau de nu găsim ceva să spună : „Dacă doriți ...vă recomand altceva", ...un lucru ee-1 căutam și poate că nu-l știam. Și-apoi, cred că amar putea să corijeze gusturi care nu-ș format Cu o vorbă, cu-o părere vorba dulce e cu miere, și zău are căutare, se poate Cînd cu evident...spun unnimenea„cu plăcere" Vînzători și chiar dacă fiți atehți că la contează, și cum...

face vînzare.marfa cumpărată, și-mpaefaetată, „mulțumesc",pe .bune, din magazinnu iți spune, vinzătoare.vă mai grăbiți, vînzare 
vorbiți 1

Mircea ANDRAȘ

I Ș a h II Șah B Șah ■ Ș a h
| SOLUȚIA PROBLEMEI NR. 10* Cursă 1) Df4 7 Th5! și nu există 2) D:h5, iar la 2) g4 r T:d5;* Soluția : 1) De5 zugzwang.I 1) ...T:g2 2) Dh5± 1) ...T oriundeI 2) g4± ; 1) ...Th3 2) g:h3. La contrașahul 1) ...Th4-|- matul se schimbă : în jocul aparent 2) D:h4J;, iarI în soluție 2) g4d;.I La problemele cu cursă multiplă, e- I xistă mai mylte curse, condiția care se* pune fi iii d răsturnarea unică a fiecăreia dintre ele.Problema nr. II este un task, cuprin- I zînd nu mai puțin de opt curse cu răs- i turnare unică! In același timp această I problemă cuprinde o șefie de elemente I tactice (obstrucții) caracteristice com- , poziției moderne, pe care le vom prezenta în viitor.1 Pentru indicarea .fiecărei curse și ă I răsturnării se acordă cîte două puncte, I pentru cheie — cinci puncte și cîte un I punct pentru fiecare din cele nouă va~ | lianteI Poșta concursului. Soluția corectă a I problemei nr. 9 au dat-o N. Sbuchea, ■ M. Nițu, I. Muntean și D. Cristian. N. I Goia nu a sesizat esența jocului aparent. , Situația dezlegătorilor: N. Sbuchea — 95 puncte, M. Nițu (90), N. Goia (89),

I. Muntcanu și D. Cristian (83). II. G. Duiian,Eurojte lichees 1970, l’reiniui 11.
* ;
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'Âdto 
te?1Alb : Rb7, Da.3, Teii, Cb(>, Chli, pc5, e4, g3.Negru : Re5, Dfl, Te8, Cb8, pad, c7, e3, e7.Albul începe și dă mat
Tf4, Ne6, Ngă,Tg7, Ndl, Nd4, in două mutări.
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Schimb de mesaje româno*tMnisiahTUNIS 21 (Ag'eipres). Din partea, tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Part, 'ului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost înmînat un mesaj președintelui Partidului Socialist Desturian, președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba. Totodată, s-a transmis un cald salut prietenesc, iar
în dezbatere, probleme 

ale mișcării de nealinierePHENIAN 21 (Agerpres). J.a Phenian s-au desfășurat lucrările Ședinței comune a Biroului Politic al C.C. al P.M.C. și a Comitetului Popular Central al R.P.D. Coreene, relatează agenția ACTC. Participants au discutat o serie de probleme privitoare -la mișcarea de nealiniere și 
la cea de-a VIII-a Conferință la nivel înalt a țări
lor nealiniate, prevăzută 
a avea loc la Harare.

Cu acest prilej, Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P;D. Coreene, a rostit o cuvîn- 
tare, în care s-a referit la

IN LOCALITATEA co- lumbiănă Cartagena ș-a deschis tradiționalul festival de film, aflat la cea de-a 26-a ediție. Timp de mai multe zile vor fi prezentate 86 de filme realizate de cineaști din numeroase țări ale lumii. La actuala ediție pentru prima dată participă cineaști din Africa.
INDIA folosește din ce în ce . mai mult sateliții pentru evaluarea potențialului hidraulic al dife

poporului tunisian urări de succese și prosperitate.Mulțumind călduros pentru mesajul primit, precum și pentru urările adresate, președintele Habib Bourguiba a rugat să. se transmită tovarășului Nicolae Ceausescu un cordial salul prietenesc și urări de sănătate, de noi succese .in activitatea sa în fruntea partidului și statului, 
căile de dezvoltare și întărire a rolului mișcării de nealiniere.Comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii subliniază necesitatea ca țările nealiniate să-și sporească eforturile în direcția opririi cursei înarmărilor, a realizării dezarmării, îndeosebi a celei nucleare, a destinderii internaționale. Totodată, relevă comunicatul, R.P.D. Coreeană se pronunță pentru rezolvarea problemelor litigioase dintre state pe calea negocierilor politice, în locul confruntării militare.ritelor regiuni ale țării, relevă presa din Delhi, citată de agenția China Nouă. Această metodă este utilizată mai ales pentru determinarea surselor de apă din regiunile afectate de secetă. Pînă acum se foloseau în acest scop fotografii realizate din avion, dar imaginile furnizăte de sateliți cuprind spații mult .mai mari și permit stabilirea imediată a „zonelor negative", în care nu există șanse pentru depistarea de surse de apă.

PURTĂTORUL de CU- vînt al Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor ăl R.P. Chineze a anunțat finalizarea construcției . rețelei chineze de telecomu

iar poporului român de prosperitate și progres.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Habib Bourguiba a tovarășului Constantin Radu, secretar al C C. al P.C.R., care a reprezentat Partidul Comunist Român la cel de-al XII-lea Congres al ■Partidului Socialist Desturian.
CONGRESUL 

INTERNAȚIONALEI 
SOCIALISTELIMA 21 (Agerpres). La Lima au început lucrările celui de-al XVII-lea Congres al Internaționalei Socialiste (IS), Ia care participă reprezentanții a 48 de partide, membre cu drepturi depline ale organizației, și ai altor opt grupări politice cu statut de membru consultativ, informează agenția Prensa Latina. Congresul se desfășoară sub deviza „Pace și solidaritate economică". Agenda reuniunii include, de asemenea, situația economică mondială, datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare, dezarmarea și protecția mediului înconjurător.nicații prin satelit. Formată din cinci stații terestre — Beijing, Lurumqi, Hoh- hot, Lhasa și Guangzhou —- rețeaua se află în probe și urmează să intre în funcțiune la începutul a- huțui viitor. ■Lucrările d e construcție au început spre sfîrși- tul anului 1984. Primul satelit experimental de telecomunicații a fost lansat de China în aprilie 1984, iar al doilea în februarie

FILME
22 iunie-PETROȘANI — 7 No

iembrie: Pilot de formula 1 ; Unirea : Toate mi se întîmplă numai mie ; 
Parîngul: Profetul aurul si ardelenii.PETRILA: Sper să ne mai vedem,LONEA : Nea Marin miliardar.VULCAN — Luceafărul: Cîntecele mării.LUPENI — Cultural Cobra se întoarce.URICANI : Vară sentimentală. . ’

23 iuniePETROȘANI — 7 No
iembrie : Racolarea; Uni
rea : Caseta din cetate ; 
Parîngul : Vînătorul de căprioare.PETRILA: Sper să ne mai vedem.LONEA: Nocturnă Ba- 
randov.VULCAN — Luceafărul: Cobra se întoarce.LUPENI — Cultural : ^Trandafirul galben.URICANI: Spectacol Ia Miraj. - ■ u.

TV.
22 iunie11.30 Telex.11,35 Lumea copiilor.12.40 Din cununa cînte- cului românesc, (<:).13,00 Album duminical.(pc). . ,14,45 însemne ale unui , timp eroic.19,00 Telejurnal.19.20 Țara mea azi. (c). .19.40 Cîntarea României.' (c). '■ - ' ;20.20 Film artistic. Un 

turneu cu... surprize.
' ' «c5. ■21,50 Telejurnal,

23 iunie20,00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnico-ști- ințific.20.40 Tezaur folcloric. (c)\ 21,00 Roman foileton.
Zborul șoimului, (c). 21,50 Telejurnal.

Liceul de chimie industriala) 
i nr. 2 Lupeni

.. anunță planul de școlarizare 
pentru anul școlar 1986-1987.

Clasa a IX-a zi, chimie industrială: 72 locuri 
mecanică : 108 locuri

Clasa a Xl-a zi, chimie industrială: 72 locuri 
mecanică : 36 locuri

Clasa a Xl-a, seral, Chimie industrială :
36 locuri 

mecanică: 40 locuri
Școala profesională, operatori chimiști :

72 locuri 
mecanici mașini și utilaje: 36 locuri 

înscrierile se fac astfel: pentru clasa a IX-a 
între 21-27 iunie, iar pentru clasa a Xl-a zi, 
seral și școală profesională, între 1-8 iulie.

întreprinderea 
antrepriza de construcții 

și montaje miniere Petroșani 
cu sediul în strada M. Viteazul nr. 11 
recrutează tineri absolvenți a 10 clase, 

avîrid vîrsta sub 19 ani, în vederea pregătirii 
prin școală profesională în meseriile: ,

— conducători mecanici auto
—- electromecanici

—tinichigii auto
— mecanici
— mecanici mașini utilaje
Relații suplimentare se pot obține la 

telefon 42670, 42671, interior 41.

S.U.C.T. PETROȘANI
recrutează absolvenți a 10 clase liceu 

treapta I profil mecanic, pentru calificare, în 
meseria de conducător mecanic-auto, pe anul 
1986-1987 pentru secțiile: Lupeni și Cîmpu lui 
Neag. ’ ;

Durata de școlarizare: 12 luni.
Taxele de școlarizare se suportă de unitate 
Relații suplimentare la sediul unității din 

strada M. Eminescu nr; 22 Petroșani, telefon 
44594,43245.

SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT * SPORT • SPORT • SPORT

Semifinalele „Cupei României44 la fotbal

Replica dîrză campionilor europeniSărbătoare a fotbalului 
la Petroșani. Campioana campioanelor Europei a onorat invitația minerilor de a evolua în semifinale
le „Cupei României" pe terenul Jiului. Asistenței impresionante ca număr tribunele arhipline — temerară în confruntarea cu ploaia torențială care a „murat" gazonul pînă la începutul partidei, i-a fost prezentată cu fast cel mai prețios trofeu al echipelor de club europene. Aplauzele au răsplătit comportarea remarcabilă în acest sezon a fotbaliștilor, care, miercuri și-au mai adăugat în palmares încă un titlu național.Partida .a demarat cu o lungă jerioadă de studiu, abia în min. 8, definind intențiile oaspeților, Ma- jearu a expediat primul șut pe spațiul porții, respins - de Toma în corner. Replica gazdelor, bine dirijată di i linia mediană de Muițescu, avea să se soldeze, după reglarea tirului (Găman, șut pe lîngă butul drept — min. 6), în min 10, cînd balonul a circulat pe ruta Muițescu — 

Găman — Vancea,' lovitura de cap a nouarului Jiului a fost deviată de Stîn- gaciu, dar balonul a ricoșat în plasă. încurajările frenetice' ale galeriei au purtat „unsprezecele" din Valea Jiului în incursiuni dese spre poarta lui Ștîri- gaciu. șuturile lui Lăsconi (12), B. Popescu (15), V. Popa (20), Găman (26), Vancea (29) n-au produs decît emoții apărătorului buturilor militare. Pe Contraatac, Steaua s-a izbit de zidul solid al Jiului, fiindcă' mijlocașii săi au închis bine culoarele adversarilor. In plus, Toma a fost în zi bună, reținînd cu siguranță „lobul" și apoi șutul lui Majearu (35 și 39). Cu două minute î- nainte de pauză, bara s-a dovedit salvatoare pentru gazde, la lovitura liberă,- executată scurt de Lăcătuș, Bol ni a reluat violent balonul _n stîngul.După par.ză, se contura, o dată cu trecerea timpului, iluzia că formația fanion a fotbalului românesc va claca în fața... buturugii mici, schimbările de jucători (Pachițeanu și 

Florescu, în locul lui Muițescu și Merlă), au avut darul să desincronizeze însă mecanismul Jiului, în special Pachițeanu a irosit multe baloane s-a deplasat greoi spre careul militar. Presiunea spre poarta Jiului s-a accentuat — șut pe lîngă, Majearu (52), intervenție inspirată, Toma (54), „ghiulele" peste, Bo- loni (56, 59). In același timp însă, Găman (52) a fost „cosit" de Bumbescu înaintea liniei de 16 m, în ultimă instanță; Lăsconi s-a complicat în poziție i- deală (61), cri, Vancea (62) a șutat imprecis. Cu „car- tușel " isprăvite, divizionara B a încercat să reziste în reduta sa, „ambuscadele" și „cononada" bu- cureștenilor au pus la grea încercare compartimentul defensiv advers — Lăcătuș, în vervă, a șutat periculos în min. 72 și 76. La o incursiune banală în careul Jiului, Neagu (79) l-a faultat gratuit pe Radu II, care a transformat apoi cu siguranță lovitura de pedeapsă: 1—1. Două minute mai tîrziu, Bărbulescu și-a . realizat numărul", cu un 

șut de-la distanță l-a învins pe Toma, ieșit inoportun clin careul mic.Steaua și-a atins țelul— victoria, care va materializa poate, pentru a doua oară consecutivi eventul campionat-cupă. Victorie smulsă însă după o dîrză dispută, liderul 'seriei a III-a din divizia B, și-a etalat nu numai ambiția dar și potențialul fizico- tactic superior, competitiv la nivelul „primei scene" a soccer-.lui, un „acont" pentru viitoarele , performanțe. '■ Galeria Jiului mai numeroasă și omogenă ca oricînd, obiectivă, a fost la înălțime, darnică în a- plauze la fazele spectaculoase reușite de ambele combatante.JIUL : Toma - V. Popa, Merlă (Florescu), Neagu, B. Popescu — Stana, Găman, Muițescu (Pachițeanu), Dosan — Vancea, Lăsconi.STEAUA : StîngaciuIovan, Bumbescu, Belode- dici, Bărbulescu — Stoica, Majearu (Bălan), Balint— Lăcătuș, Radu II, Boloni..
Ion VULPE

'■ A ,'
întreprinderea 

de prelucrare a lemnului 
DEVA

încadrează de urgență pentru 
Secția de mobilă Lîvezeni

— un tîmplar pentru funcția de recep- 
ționer, cu gestiune de materiale lemnoase.

încadrarea se face conform Legii 12/ 
1971 și a Legii nr. 22/1969.

Informații: I.P.L. Deva, b-dul Dr. Petru 
Groza nr. 24, telefon 16124. .«

Mic aDE ZIUA ta, Bîzu Radu, multă sănătate, fericire „La multi ani". Marian și Violeta. (8347) ■■PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dela- mea Alexandru, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8338)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Brates- cu Lenuța, eliberată de I.F.A. Vîscoza Lupeni. O declar nulă. (8339)PIERDUT carnet student pe numele Vulturu Marius Cornel, eliberat de .Institu
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ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu profundă durere împlini
rea unui an de la decesul fulgerător al scumpului 
lor

VLADISLAV IOAN
, Amintirea lui dragă va dăinui mereu în sufle

tele noastre. (8351)

p u b I ici t at etul de mine Petroșani. II declar nul. (8342)PIERDUT legitimație de serviciu pe ntimșle Fotache Neculiță, eliberată de I.M. Paroșeni'. O declar nulă. (8327)PIERDUT legitimație de seviciu pe numele Mînzi- cu Gheorghe, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (8294) .PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Aba- lintoaie Mihai, . eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (8348)
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