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Continuarea convorbirilor oficiate
La Palatul Consiliului
Stat au continuat, sîm- 

bătă, 7 aprilie, convorbi
rile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist 
ședințele 
cialiste România, și tova
rășul Jose Eduardo dos 
S a n t o s, președintele 
M.P.L.A.— Partidul Mun-

cii, președintele Republicii 
Populare Angola.

In cadrul noii runde de 
convorbiri, cei doi pre
ședinți au reluat schimbul 
de păreri în probleme de 
interes comun.

A fost reafirmată ho- 
tărîrea de a lărgi conlu
crarea reciproc avantajoa
să dintre 
Angola, prin

România și 
valorificarea

a posibili- 
le oferă, 
economiile 

două

tot mai largă 
tăților pe care 
în acest sens, 
naționale ale celor 
țări. S-a convenit să fie
extinsă cooperarea în di
verse sectoare economice, 
în folosul și spre binele 
celor două țări și popoare.

(Continuare in pag. a 4-a)

Capacitățile de producție 
asigură îndeplinirea

sarcinilor
■ Douăsprezece luni, consecutiv, mina Paroșeni și-a 

îndeplinit sarcinile de plan ■ In perioada 1 aprilie 1983 
- 1 aprilie 1984, a fost extrasă o producție suplimentară 
de 25 000 tone de cărbune ■ Șapte complexe mecani
zate, toate aflate în funcțiune ■ Combinele de înain
tare, folosite in proporție de 90 la sută. ■ De asemenea, 
combinele de abataj 
chiar... 40 tone/post, 
din sectorul IV.

■ „Virfuri" de productivitate de 
la brigada Constantin Ciobănoiu,

reali-In față cu aceste 
zări de producție care fac 
cinste colectivului de oa
meni ai muncii de lâ 
mina Paroșeni, am extins 
documentarea gazetăreas
că ' spre un domeniu mi
nier uneori neglijat: pre
gătirea liniei de front, a- 
sigurarea noilor capaci
tăți de producție. „Merg" 
aceste activități miniere 
în ritm cu rezultatele la 
extracție? Adică, ne gîn- 
dim la viitorul minei? • 
Date sintetice asupra a-

cestor aspecte, am primit 
de la ing. Iosif BOC AN, 
directorul întreprinderii.

Aflăm, pentru început, 
că, în primul trimestru 
n-a intrat .în funcțiune 
nici o capacitate de pro
ducție. Plusul înregistrat 
pe această perioadă, 
15 000 tone de cărbune, 
dovedește totuși că linia

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a) 
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Continuînd șirul bunelor 
rezultate obținute în pri
mul trimestru și în zilele 
de debut ale acestei luni, 
vineri, 6 aprilie, minerii de 
la șase întreprinderi mi
niere din Valea Jiului s— 
Dîljă, Livezeni, Vulcan, Pa
roșeni, Bărbăteni și Uricani, 
au extras împreună peste 
sarcinile de plan 1400 tone 
de cărbune. f "z

■ Cel mai mare plus ăl 
zilei a fost obținut din aba
tajele minei Paroșeni -• 357 
tone. Cu cele aproape 300 
tone de cărbune extrase su
plimentar in această zi, plu
sul acumulat de la începu
tul lunii aprilie de minerii 
de la Vulcan se apropie de 
1000 de tone.
■ Două dintre întreprin

derile producătoare de căr
bune cocsificobil, Bărbăteni 
și Uricani, du extras îm
preună, vineri, 6 aprilie, 300 
•one de cărbune cocsifica- 

bil peste preliminarul zilei.
■ Aproape 300 tone de 

cărbune au extras suplimen
tar in această zi și minerii 
de la Dilja și Livezeni, reu
șind astfel să diminueze din 
minusul acumulat in prime
le zile ale lunii aprilie.

Oaspeți ai județelor Prahova și Brașov
Președintele M.P.L.A. —

Partidul Muncii, președin
tele Pepublicii Populare 
Angola, tovarășul Jose E- 
duardo, dos Șantos, îm
preună cu persoanele ofi
ciale angoleze care îl 
însoțesc au plecat, sîmbătă 

. după amiază, într-o vizi-'

tă în județele Prahova și 
Brașov.

Primul obiectiv vizitat a 
fost cunoscuta uzină plo- 
ieșteană „1 Mai“ — unitate 
reprezentativă pentru ni
velul de dezvoltare a in
dustriei românești — care 
realizează la înalți parame-

tri tehnico-ealitativi, uti
laje petroliere, instalații 
pentru industriile minieră, 
metalurgică, chimică, ma- 
șini-unelte și materialelor 
de construcții.

(Continuare în pag. a 4-a)
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La Valea de Brazi

Primăvara
f Deși zăpada e încă pre

zentă pe dealurile din 
împrejurimi și pînă pe 
creste, platoul de la Va
lea de Brazi oferă prive
liștea unui anotimp... fier
binte — anotimpul actului 
dinamic al creației. Intr- 
adevăr, o primăvară mai 
timpurie și mai eferves
centă nu a cunoscut nici 
o dată această zonă mio
ritică de la poalele Re
tezatului si c Jiresc. Este

a sosit mai devreme
prima primăvară 
declanșarea actului 
geneză a noii unități car
bonifere din vestul bazi
nului — mina Valea de 
Brazi.

Zilele trecute, tehnicia
nul Alexandru Varga, un 
neobosit și merituos artist 
fotograf, ne-a trimis la 
redacție o fotografie ce 
redă un moment semni
ficativ în istoria interne- ------------------;-------------------
ierii noii mine: la Valea (Continuare în pag. a 2-a)

Beneficiide la de Brazi a sosit tdmbu- 
de rul mașinii de extracție a 

viitorului puț auxiliar. 
Desigur, au sosit și alte 
utilaje — pompe, venti
latoare, cofrete, cazane 
pentru centrala termică, 
toate de- mare importan
ță pentru deschiderea 
noii mine. Dar tamburul,

loan DUBEK
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Zi de primăvară, pe Bulevardul Victoriei din Vulcan,

Autobaza de transport a C.M.V.J.

După cum ne informează 
tovarășul Marcel Zeicu, 
contabilul șef al Autobazei 
de transport a C.M.V.J., 
întreprinderea a încheiat 
trimestrul I al anului ■ cu 
rezultate remarcabile. Din
tre indicatorii cei mai sem
nificativi, care reflectă ac
tivitatea bună a acestui co
lectiv de oameni ai mun- 

remarcăm depășirea

peste
sarcinilor la tone trans

portate cu 7,3 Ia sută. De 
asemenea, s-au înregistrat 
beneficii suplimentare în 
valoare de peste 250 000 lei. 
Este meritul bunei organi
zări a activității din. secți
ile auto Petroșani (condusă 
de sing. Gheorghe Koronka) 
și Vulcan (șef ie secție Mi
hai Oprișa). (M.B.)

ț

Manifestări 
dedicate

in pagina a 3-a

tier și amenajarea zonei 
verzi mai mulți tineri de 
la I.M. Vulcan.

„Această
ne spunea

Vece /'."VW

Acest anotimp al flori
lor, al frumuseții, tinere
ții și hărniciei a declam 
șat ample acțiuni gospo
dărești ce se desfășoară
începind de duminică, 1 
aprilie 1984.
pe raza ora- J
șului Vulcan.
Harnicii mi- 
neri, locuitori

lui au răspuns cu gene
rozitate apelului lansat 
de edilii Orașului, de a 
ieși cu mic, cu mare la 
înfrumusețarea urbei lor, 
pentru a-i da o înfățișare 
tot mai plăcută.

Tinerețea, element inse
parabil al primăverii, și-a

făcut simțită prezența prin 
participarea entuziastă la 
această acțiune obștească,

a unui măre număr de ti
neri reprezentînd toate , u- 
nitățile social-economice 
din localitate. Tinerii de 
la I.M. Vulcan, colectiv 
fruntaș în întrecerea so-

De la o duminică ia alta
J■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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cialistă, s-au aflat, și de 
data aceasta,‘în primele 
rînduri, aducînd o contri
buție importantă la acțiu
nea de gospodărire și în
frumusețare a noului cen
trii: civic. Astfel, în zona 
de lingă Casa de căsătorii 
a consiliului popular oră
șenesc și în împrejurimi, 
au muncit gospodărește la 
curățirea urmelor de șan-

contribuție — 
Ioan Stupăru, 
secreiarul co
in i t e t u 1 u i 
U.T.C. pe mi
nă •— este
doar începu
tul lucrărilor

de înfrumusețare din a- 
ceastă zonă".

De asemenea, tinerii de 
la I.M. Vulcan, Împreuna 
cu elevii au contribuit la 
înfrumusețarea și amena
jarea diferitelor puncte de 
pe Bulevardul Victoriei.

Pavel KOVACS, 
corespondent

(Continuare in pag. a 2-a)

sănătății"
Sărbătoare cu profunde 

semnificații în activitatea 
oamenilor în alb, hărăziți 
să vegheze asupra vieții, 
„Ziua sănătății" a fost 

marcată în întreaga Vale 
a Jiului printr-o serie de 
manifestări omagiale.

.i

1

♦ Vineri, . în spitale, 
s-au desfășurat concursuri , 

ale posturilor de prim-aju» 
tor din întreprinderile' și j 
instituțiile Văii Jiului. La ’ 
concursul de Ia Petroșani 
primele locuri au fost ocu
pate de echipajele I.C.R.A., 
I.CS.M.I. și I.M. Dilja. Din
tre concurenți s-au remar- . 
cat Maria Ungur (I.C.R.A.) 
și Cristina S p i n e r 
(I.CiS.M.I.)

+ în toate spitalele mu
nicipiului, au avut loc, ieri, : 
adunări festive , dedicate e- '■ 
venimentului. Cu acest pri
lej, s-a dat citire Mesajului 
biroului Comitetului jude-' ‘ 
țean de partid, adresat tu- 
turor cadrelor medicale. ' 
S-au acordat 10 distincții 
„Evidențiat în munca me- 
dico-sani.tară“.

(Continuare in pag. a 2-a)
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Viața este frumoasă•r

numai cu copii
Opt perechi de ochi îmi 

însoresc viața în fiecare 
zi. Sînt copiii mei, năs- 
cuți din dragostea pentru 
viață și nimic -nu este mai 
minunat pe lume decît să 
creezi viață. Un proverb 
vechi al nostru, al româ
nilor, spune că nu simți 
că ai trecut prin . viață 
dacă nu sădești un pom, 
nu faci o casă și nu crești 
un copil.

Am opt copii.
tru băieți și patru fete, 
cel mai mare, Alexandru, 
sudor la I.U.M.P., este că
sătorit și are familia lui, 
are un copil și este pe 
drum al doilea; a doua 
este fetiță în vîrstă de 1!) 
ani, este încadrată la I.M. 
Petrila. în funcția de lă
cătuș mecanic. Am reușit 
s-o fac să înțeleagă că a 
munci este o datorie de 
onoare a omului și tre
buie să se descurce în 
viață. O cheamă Adina. 
Apoi urmează Simona, e- 
levă în clasa a IX-a la 
Liceul industrial din Pe
troșani —- secția mecani
că, Carmen, elevă în cla
sa a VH-a, Georgeta, în 
clasa a V-a, Rdu, clasa 
a Il-a, Cătălin la grădini
ță, și mezinul care are 
vîrstă de 2 ani. îl chea
mă Aurel și este cel mai 
îndrăgit în familie, răsfă
țatul fraților lui care nu 
știu ce să-i mai dea și ce fiu al națiunii 
să-i mai aducă atunci cînd 
vin acasă. Pe primii trei 
i-am crescut greu sînt a- 
propiați ca vîrstă, dar pe 
urmă ceilalți s-au crescut 
aproape singuri, adică am 
fost ajutată de cei mari

un pom,

Sînt pa-

ca să mă pot descurca cu 
cei mici. Soțul meu este 
maistru minier la I.M. 
Dîlja, eu dactilografă la 
Combinatul minier Valea 
Jiului și avem toate con
dițiile să-i creștem. Cîști- 
găm bine și alocațiile sta
tului pentru familiile cu 
copii sînt destul de mari. 
Eu am și un ajutor soci
al de la stat pentru că 
am născut opt copii.

Ca mamă, pot să spun 
că .nu există o bucurie 
mai mare ca. aceea de a 
avea copii, de a-i 
și educa pentru a 
pășească în viață, 
dau griji, dar fără 
griji viața nu ăr
de frumoasă. Condițiile pe 
care le creează astăzi par
tidul și. statul nostru co- 

un real sprijin 
crește feriți de

crește 
ști să 
Copiii 
aceste 
fi atît

piilor sînt 
pentru a-i 
griji.

Atunci . —.... 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, spunea, la Plenara 
Consiliului Sanitar Supe
rior, că viitorul patriei 
noastre socialiste este le
gat de tinerețe, am înțe
les mai adine ce înseam
nă copiii nu numai pentru 
mine, dar pentru întreaga 
noastră națiune socialistă. 
Mi-au umplut inima de 
bucurie cuvintele calde 
rostite de cel mai iubit 

noastre, 
despre noi, femeile mame, 
cele care asigură prin 
copiii noștri viitorul lu
minos al patriei.

Angelica ISTUDOR, 
dactilografă

cînd tovarășul

J

Arsurile mai
Zirsurile accidentale, mai 

ales cînd se întind pe o 
suprafață mare, profun
de, la copii sau la bătrîni 
dnt deosebit de grave, 
tratamentul arsurilor este 
foarte complex, durează 
multă vreme, este extrem 
de dureros pentru bolnav și 
costă mult. De subliniat că 
îndeosebi arsurile îa copii 
Sînt deosebit de grave, da
torită particularităților or
ganismului, rezistenței. lor 
mai scăzute la' îmbolnăviri. 
Și trebuie reținut, de ase
menea, că niciodată copiii, 
mai ales cei mici, nu poar
tă vina pentru producerea, 
arsurilor accidentale. Dato
rită lipsei instinctului de 
conservare, absenței eapaci- 

ității de discernământ, a 
i experienței, ei nu sesizează 
pericolul și de aici pînă la 
accident este numai un pas.

Intreducerea degetelor în 
prize electrice, căderea în 
vase cu lichide fierbinți, 
tragerea vaselor de pe pli
tă, înghițirea accidentală de 
sodă caustică, joaca cu chi
briturile — iată cauzele 
mai frecvente care provoa
că arsuri grave lâ copii. 
Nici o scuză adusă de pă
rinți nu poate fi valabilă. 
Lipsa de supraveghere per
manentă și neglijența une
ori condamnabilă a părin
ților este cauza principală 
a acestor accidente. In ca
zul adulților, lichidelor fier
binți li se adaugă obiceiul 
de a spăla cu neofalină (ex
trem de inflamabilă), folo
sirea incorectă a oalei de 
fiert sub presiune, 
vrarea incorectă a 
lor de aragaz.

Iată principalele
me ale arsurilor. Arsurile 
de gradul I se manifestă 
prin înrpșirea pielii și sînt

ușor de prevenit
de obicei o urmare a ex
punerii exagerate la soare. 
De reținut că dacă supra
fața arsă este foarte mare 
chiar și aceste arsuri pot 
deveni periculoase. Deci a- 
tenție Ia expunerea la soa
re, mai ales la mare și ,1a 
înălțime, pe munți. Prima 
măsură este trecerea ime
diată la umbră și comprese 
pe pielea înroșită, cu al
cool, diluat cu apă. Este

Sfatul medicului
sitaai■■■■■■«a•««>•

mane-
butellî-

simpto»-

mult mai eficace decît cla
sicul... iaurt. In caz de în
șelații, apar și dureri de 
cap, amețeli, i' 
șin, vărsături. în aceste si
tuații bolnavul trebuie tre
cut imediat într-o încăpere . 
întunecată, i se aplică com
prese reci pe frunte pînă 
la intervenția medicului.

în arsurile de gradul II, 
apar pe pielea afectată bă
șici cu lichid albicios, iar 
cele de gradul III cu lichid 
rOz sanghinolent, în func
ție de profunzimea arsurii, 
în această situație, cel mai 
bun lucru este să nu se a- 
tingă suprafața arsă, să nu 
se scoată îmbrăcămintea, să 
nu se scoată crusta de 
smoală — în cazul arsuri
lor prin smoală topită. Din 
păcate, primim și acum în 
spital bolnavi care au pe - 
suprafața arsă diverse un
sori aplicate de binevoitori, 
dar... necunoscători. Se mai 
folosesc albușul de ou, 
smîntîna, iaurtul, mierea de 
albine, jecolanul, chiar al
bastrul de metilen din cer
neală. De reținut că în 
spital medicul este obligat,

Capacitățile de producție 
asigură îndeplinirea

(Urmare din pag. I)

de front a fost asigurată 
încă din trimestrul IV al 
anului trecut. Ce se va în
treprinde în perioada ur
mătoare? „I’înă la 20 apri
lie, va intra în funcțiune 
abatajul frontal 4A, în 
stratul 18, în bl-ocul I, care 

. va asigura o creștere zil
nică a producției sectoru
lui I cu 200 tone de căr
bune. Aici se va introduce 
un complex de mică înălți
me. Pentru sl'îrșitul tri
mestrului II, este prevăzut

Tinerete, 
hărnicie

(Urmare din pag. 0

In fruntea tinerilor s-au 
aflat loan Stuparu și Cor
nel Sălăjan membru al 
comitetului U.T.C. pe,mi
nă, împreună cu Toma 
Constantin, Attila Dobner, 
Gheorghe Turcu, Mihai 
Dușa și Ionel Catan, care 
au desfășurat cu mult 
simț gospodăresc o acti
vitate rodnică, de amena
jare a zonelor verzi și 
curățenie.

La noua față a orașului 
Vulcan au contribuit 
și tinerii care, prin mun
ca lor entuziastă contu
rează dimensiunile moder
ne ale orașului, așezînd 
la temelia acestor înfăp
tuiri un mănunchi de ca
lități cuprinse în trei cu
vinte: „Frumusețe, tinere
țe, hărnicie".

să intre in exploatare un 
complex de înălțime mare 
în stratul 5, blocul V, cu 
ajutorul căruia sectorul II 
va extrage o producție zil
nică mai mare cu aproape 
800 de tone. Capacități mari 
de producție mai sînt pre
văzute a intra în funcțiune 
in trimestrul IV. In stratul 
15, blocul T, deja, lucrea
ză o brigadă de pregătiri, 
urmînd ca, din luna mai, 
să i se mai adauge încă 
patru. Este vorba despre 
pregătirea a două abataje, 
in care se va lucra eu 
complexe și încă două în 
care metoda de exploatare 
va fi cu susținere indivi
duală".

Cu toate că- întreprinde
rea a avut un demaraj bun 
și in această lună, există 
încă o serie de necazuri. 
In zona sectorului II, pre-

1VV
*

(Urmare din pag. 1)

sarcinilor + In aceste 
treprinderi', au 
tuiri pe teme 
prilej cu care

zile, în în* 
loc Consfă- 

medicale, 
sînt aduse

la cunoștință indicațiile de 
mare valoare pe linia asi
gurării sănătății oamenilor, 
trasate la Plenara Consiliu
lui Sanitar Superior. (M.B.)

Manifestări
fost rea- 
ridică se- 
întrebare 

noilor ca-

dedicate
„Zilei

siunea excesivă asupra lu
crărilor miniere a impus 
plasarea a 50 la sută din 
brigăzile de pregătire ale 
minei pentru «menținerea 
căilor de aeraj și trans
port. Aceasta impune un 
mare volum de lucru, în- 
tîrzieri în executarea pre
gătirilor, risipă de efectiv. 
Aceste greutăți, adăugate 
faptului, deloc neglijabil, 
că sarcinile la lucrările de 
pregătiri nu au 
lizate cu 100 ml, 
rioase semne de 
asupra asigurării
pacități de producție. Dar 
interlocutorul nostru . și-a 
manifestat optimismul că 
sarcinile lunii aprilie, pre
cum și ale trimestrului II, 
vor fi realizate. împărtă
șim părerea directorului 
minei, rămînînd ea ea să 
fie confirmată în timp.

Primăvara a sosit mai devreme!
lea puț cel cu schip. Mi- J 
ncrii specializați în exe- j 
cuția acestui gen de lu- i 

• crări înaintează spre a- < 
dineuri in ■ ritm vertigi- 1 
nos, apropiindu-se de co- t 
ta atinsă de ortacii lor de > 

; la puțul auxiliar, deci de ) 
. 20 ac mel'!. ț

Cronica genezei noii mi- i 
ne s-a îmbogățit și cu al- 1 
te date: constructorii lo- J 
tului I.C.M.M. au ridicat ț 

torii și mecanicii au mort- o seamă de 
tai pe 
mecanică a instalației triale miniere: magazii,

(Urmare din pagina 1)

împreună cu, celelalte sub- 
ansamble ale instalației de 
extracție, are o importan
ță aparte pentru intensi
ficarea ritmurilor lucrări
lor de deschidere. Mai 
ales că, după săparea 
și betonarea celor 20 de 
metri din puț, a fost ter
minată zilele acestea și 
betonarea gulerului puțu

lui. Concomitent, construc-

sănătății"
+ Cele 18 membre ale 

grupei sanitare de la Uzina 
de preparare a cărbunelui 
Lupeni, împreună cu me
dicul îndrumător Felicia 
Baciu, au fost prezente, vi
neri, la punctul de recol
tare a singelui de la Spi
talul din Lupeni, pentru a 
deveni donatoare onorifice. 
Gestul lor, acum, cu oca
zia „Zilei sănătății", plin 
de noblețe și umanism, ca
pătă proporții de înalt sim
bol. (I.V.)

de mobilă 
Muncitorii 

Susan, Ro
și Adriana

construcții l 
fundație partea specifice unei zone indus-,î 

pentru mașina de extrac- vestiarul și cantina mi- 
ție. Deci, subansamblele nerilor. 
pentru viitorul puț 
sosit la timp...

Paralel cu puțul auxi
liar, se adîncește și al doi-

Aspect de muncă de 
la Fabrica 
Petri Ia. 
Gheorghe 
dica Oros
Negoi, urmăresc lăcui- 

rea unui set de panouri 
la mașina de turnat lac.

Și întemeierile continuă 
în ritm susținut, deși pri
măvara e abia la înce-

Foto: Șt. NEMECSEC
au

Corlan, Vasile Szolosi și
Ioan Bornemitza. (G.B.)

în cadrul primului ajutor, 
să dea jos toate, aceste sub
stanțe, pentru a putea apli
ca un tratament corect, ceea 
ce c o m p l i c ă lu
crurile. Se p o a t e 
administra eventual
un calmant, cum ar fi al- 
gocalmin și bolnavul va. fi 
de urgență îndrumat la ser
viciul de chirurgie sau la 
urgență. Aici medicul va 
face tratamentul corespun
zător.

în concluzie, arsurile ac. 
cidentale prezintă o gravi
tate deosebită dacă sînt în
tinse, profunde sau apar la 
copii și bătrîni. Tratamentul 
lor este îndelungat, dure
ros, lasă adesea cicatrici 
neplăcute și este foarte cos
tisitor. De aceea, este iu

de 
prevenit producerea acestor 
accidente decît tratarea și 
vindecarea arsurilor.

Dr. Emil LĂPĂDATU, 
medic primar chirurg

chiar și le- comparabil mai ușor

K EXTINDERE. Unita
tea Alimentara nr. 32 de 
pe strada Independenței 
din Petroșani a intrat în 
renovare. Odată cu aceas
tă lucrare, spațiul de vîn- 
zare al unității va fi ex
tins, prin ocuparea și 
amenajarea unei camere 
alăturate, unde a fost o 

J unitate de textile-tricota- 
17 je. Prin extindere, se vor
I
I.
I crea condiții mai bune de 

păstrare și desfacere a
| fondului de marfă. (V.S.)

I ■ EDUCAȚIE SANITA-
l RA. Recent, la sediul U-

zinei de preparare a căr
bunelui din Lupeni, a 
avut loc o întîlnire cu 
medici de la. Spitalul uni
ficat Lupeni pe tema: „Hi
pertensiunea arterială, 
cauze și modalități de pre
venire". Desfășurată în 
prezența a peste 150 de 
muncitori, în cadrul aces
tei întîlniri educativ-sani- 
tare au prezentat referate 
medicii Nicolae Aldica, 
directorul spitalului și 
Istvan Maier. (A.T.)

■ DECORUL VITRI
NELOR. Primăvara a so
sit și în vitrinele unități
lor comerciale din Lupeni. 
în toate aceste cărți de 
vizită ale unităților co

merțului socialist și coo
peratist, obiectele specifi
ce sezonului de iarnă au 
fost înlocuite cu, mărfuri 
pentru primăvară și vară. 
Ar fi bine dacă s-ar 
schimba și înfățișarea ex
terioară ă unităților prin- 
tr-o zugrăvire în culori 
plăcute. (A.M.)

■ „CUPA PRIMĂVE
RII". La mina Aninoasa 
s-a încheiat „Cupa primă
verii" la popice, organiza
tă între sectoarele între
prinderii. întrecerea a 
fost cîștigată de sectorul 
VIII electromecanic. Cei 
mai „exacți" în lansarea 
bilelor au fost concuren- 
ții Ionel Petric, Nicolae

IM IbllgUlll 
diferitelor ®' 

cadrul 1 
.Steagul *

I

■ INVITAȚIE. Rugăm 
pe posesorii 
trofee .obținute în 
Cupei ziarului 
roșu" la schi, trofee care 
au fost expuse în vitrina 
organizată cu prilejul ce
lei de a X-a ediții a cu
pei, să se prezinte la re
dacție pentru a le ridica.

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCA
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Valea Jiului vatră

Foto: Francisc NEMETH .

de istorie
me se pot vedea și astăzi 
— că după pâ’-ăsirea Da
ciei de către oficialitatea 
romană, populația ciyilă 
a rămas pe loc continuîn- 
du-și viata în tihnă, păs- 
trînd cu sfințenie tradiția 
strămoșească. — că timp 
de aproape 15 secole între 
anul 274—275 pînă la a- 

gă difuzare spre paguba" nul 1718 jienii au trăit o 
istoriei și a noastră a tu- viață aparte de neatîrna- 
turor. Acest fapt ne-a ne
mulțumit și în dorința le
gitimă de a ne documen
ta am recurs la izvoarele 
nescrise ale istoriei, cer- 
cetînd locurile, toponimia, 
hidronimia, antroponimia 
și, în general, toate iz-
rmrifiMUHniMiiriuiiMtrr.

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri 

iiriiiinuuitiri/iiuiiiiiiii
voarele etnografice și 
folclorice care n-au prea 
fost luate în seamă. De 
foarte mare folos ne-au 
fost cîteva studii de nu
mismatică de mare ținută 
științifică și unele izvoa
re cartografice medievale. 
Rezultatul a fost cel pe 
care logica istoriei îl im
punea; împotriva opiniei 
că Valea Jiului are așezări 
omenești stabile de abia 
din secolul al XVIII-lea, 
se poate dovedi că Valea 
Noastră este vatră de is
torie multimilenară. Des
coperiri arheologice întîm- 
plătoare arată că pe a- 
ceste locuri a pulsat o via
ță social-economică și cul
turală intensă din timpuri 
preistorice — că pe aici 
au fost așezări militare 
și civile ale dacilor și 
romanilor, ale căror ur-

„Oare cum s-ar simți un popor care nu-și cunoaște 
trecutul, nu și-ar cunoaște istoria, nu ar cinsti și nu 
ar prețui această istorie? Nu ar fi ca uri copil care 
nu-și cunoaște părinții și 
ră îndoială c-așa ar fi".

se simte străin în lume? Fă-

NICOLAE CEAUȘESCU

Sub denumirea de Va
lea Jiului ne-am obișnuit 
Să înțelegem depresiunea 
intracarpatică a Petroșa- 
niuluij cetatea cărbunelui 
și a minerilor, destoinici. 
Deși denumirea e impro
prie — vom vedea în alt 
articol de ce — ea ne-a 
cuprins atît de puternic 
conșțiipțele. în asociere cu 
cărbunele și minerii încît 
par a fi de cînd lumea 
inseparabile.

Se știe însă că exploa
tarea cărbunelui a început 
în Valea Jiului abia după 
anul 1840 și odată cu ea 
au venit și minerii pe a- 
ceste meleaguri. E fireas
că deci întrebarea pe ca
re și-o pun mulți: dacă 
înainte de începuturile ex
ploatării cărbunelui în 
Vâlea Jiului nu erau mi
neri, cine a stăpînit a- 
tunci această pitorească 
vale ? A avut Valea Jiu
lui o istorie mai veche, cu 
o cultură proprie pe locu
rile tinde astăzi admirăm 
cu uimire mărețele reali
zări minerești, sau pînă 
atunci se plimba pe aici 
ursul în pas de voie ?

Din lipsă de cercetare 
istorică a trecutului jian, 
științific organizată, s-au 
dat acestor întrebări răs
punsuri fără temei și în 
multe cazuri — dăunătoa
re. Unele și-au făcut , loc 
și iii literatură, avînd lar- 

< _____

REBUS g REBUS g REBUS

Lirica, de sezon
ORIZONTAL: 1) Regretat 

poet român, semnatarul po
eziei „Note de primăvară" 
(1881—1957) — Poet român 
contemporan, autorul poe
ziei „Emoții de primăvară" 
(Aurel) 2) Cunoscut poet 
sovietic care a lăsat un 
„Albastru mai‘“ (1895—1925) 

■— „...primăverii" una din 
’melodiile compozitorului ro

mân Elly Roman (neart) 3) 
A suferit un transplant 
de..,, primăvară (fig.) 4)Pi- 
vinitafe în mitologia scan
dinavă— Itinerar de plim
bare în doi —- Primele or
hidee! 5) Liric contempo
ran, autorul poeziei „Noap
te de primăvară" — Căi de 
inspirație 6) Au apărut cri
zantemele! — „Primăvara 
în pădurea vieneză" de Leo 
Aschen 7) Cuvînt de petre
cere — Epuizări 8) Mic 

- port pescăresc în Hawaî 
— Regretat liric român, ca
re a lăsat volumul de ver
suri „Liliacul timpuriu" 
(1935—1965) 9) Rîu în
U.R.S.S. — In duet! — Rîu 
în Austria 10) Regretată 
poetă româncă din a cărei 
lirică desprindem „Seară 
de primăvară" (1916—-1944) 
— Accesoriu la plug 11) 
Maestru al prozei româ
nești, semnatarul povestirii 
„Nada Florilor" (1880—1961)

VERTICAL: 1) Poet con
temporan român, autorul 
poeziei „Furtuni de pri
măvară" (Mihai) — Vlăstar 
de primăvară 2) O carte bu
nă — Celebru compozitor 
austriac căruia îi aparține 
valsul „Voci de primăvară" 
(1825-1899) 3) Liric român, 
semnatarul poeziei „Primă
veri" (1881—1913) — Mare 
prozator francez, autorul 
romanului (de aventuri) 
„Laleaua neagră" (1803— 
1870) 4) Rîu în U.R.S.S. — 
Primă văratici (fig) — Pre
nume feminin 5) A nădăj
dui — Puncte diametral o-

re: n-au avut nici boieri, 
. nici grofi, n-au făcut cor

vezi, n-au plătit biruri șî 
dijme și n-au fost nici 
olteni, nici ardeleni, ci 
numai jieni; că numai în 
secolul al XVIII-lea prin 
abuz și fraudă diplomati
că Valea Jiului a căzut 
sub stăpînirea habsburgi- 
lor; că imigrarea masivă . 
a unor români din Țara 
Hațegului formînd atîtea 
așezări noi în Valea Jiu
lui se datorește nu unei 
„roiri" ci altor cauze 
mult mai complexe; că 
cele două denumiri noi 
de „momîrlani" și „bara- 
be“ au altă etimologie de- 
cît cea în circulație; că 
între locuitorii băștinași și 
imigrați — deși localnicii 
au fost puternic deranjați 
de deschiderea exploatări
lor miniere — n-au fost 
în relații de vrajbă cum 
s-a susținut etc, etc.

Intr-o suită de articole 
vom încerca să informăm 
în mod corect cititorii noș
tri despre toate acestea 
pentru a spulberă ceața 
care planează asupra tre
cutului jian. Sperăm ca 
astfel să reușim a atrage 
și atenția 
consacrați 
lea Jiului.

puse (sing) — Odinioară 
(prese.) 6) Deosebit față de 
scund (fem. pl) — Numele 
antic al localității france
ze Auxon 7) Dumitru Ere- 
mia — Pictor și decorator 
francez 8) „Primăvară în 
pădurea...", operetă ce a- 
parține ’ lui Leo Aschen 
(mase, pl.) —- Inimă de 
poet! 9) Livada transilvă
neanului — Devotată sufle- fo 
teste 10) Muguri de alun!
— Se schimbă primăvara
— Agale 11) Ca puful de 
păpădie (pl) — Compozitor 
român, autorul șlagărului 
„Braț la braț cu primă
vara" (Mișu).

Dicționar: ISN, NUU

Prof.

cercetătorilor 
înspre Va-

M. JIANU
J

USMA, ALN, ONA, AUSO, 
RUBE, RAT. ’

Liviu BOT 
student 

Grafica: F. ARDELEAN, 
student

. -9. -A' .

Pastorală", expusă la: Beijing - China 1983 
Adelaide - Australia 1984.

Cronica nerimată
(121)

• Faptul că trăim nu 
este întotdeauna o do
vadă a existenței noas
tre. .

• Pămîntul crede că 
meteoriții îl adoră.

• Dacă Soarele 
să răsară nu-ți bate 
coșul.

• Văd progresul,
unde e lupta contrarii
lor?

uită
co-

Dar
î 
X.

B. VALERIU

• Manechinii nu 
îmbătrînesc. Se uzează.

ii

PANDELAS SI GEAMPARALE
(CRONICA

Fiindcă-i zi de primăvară, 
(pentru soare mai e loc) 
cred că poate-ar fi mai bine 
să vă invităm Ia,.. JOC: 
El fusese transferat, 
cam, puțin... disciplinar, 
mi departe, intr-un sat 
care-avea STATUT agrar. 
Cum el nu se împăca 
cu decorul insolit, 
pe loc a intervenit 
undeva și-într-o clipită 
s-aranjă. Ei, s-d-nvîrtit.,. 
(De-aia-i spune... 1NVIRTITA) 
De cină' s-au mutat în bloc 
cei doi nou însurăței, 
cind strigă dînsa la el 
și cînd el la dumneaei. 
Despre ginere și noră, 
spun vecinii resemnați: 
„Dacă ei s-au prins în horă 
trebuie deci să-i înduri..." 
(Că ei n-au nimic cu HORA 
dar de ce cu... STRIGATURI ?) 
Ea l-a prins cu bălăița 
tocmai cînd se sărutau, 
de ziceai că-i... PERINIȚA. 
(Ei săracii nu știau 
că Perinița) la noi,

RIMATA).
nu este un... JOC DE DOI 
(și că, fără vorbă, multă, 
de acord cu partenerii, 
ea se schimbă în... BĂTUTĂ), 
Unul, de prin magazine, 
a luat ce-a apucat, 
ieșind cu sacoșe pline 
de obiecte de furat. 
Zice un proverb bătrîn, 
că proverbele rămîn 
nu le poți tu pune frîul: 
„Fură cit te ține... brîul“ 
Scopul scuză interesul,
(ăsta e un... BRIU PE OPT 
că pe.opt avea.,, procesul) - 
Soțul dînsei vrea la meci, 
insa ea vrea la plimbare, 
se impune-atuncea, deci,

• Soluția salvatoare.
Insă nu se ia la sorți 
și nici nu se dă cu banul, 
ea-l „convinge"!* din priviri, 
ca pe vremuri, cu... ARCANUL. 
Dar v-o spun pe-adevărate, 
jocurile noastre, toate, 
nestemate, minunate, 
le păstrăm la noi în suflet 
vii pentru eternitate.

Mircea ANDRAȘ

I
V 
L

Tinerii condeieri ai Cenaclului de literatură de anti
cipație tehnico-științifică „OPHIUCHUS" de la Casa de 
cultură din Petroșani s-au adresat redacției, oferind 
spre publicare unele din creațiile lor. îmbrățișăm cu 
plăcere o astfel de idee, o astfel de inițiativă văzînd 
in ea o contribuție a condierilor cenacliști la diversifi
carea problematicii paginii noastre duminicale de diver
tisment, venind in intimpinarea dorinței firești și a gus
tului cititorilor noștri de a se delecta cu literatură de 
anticipație tehnico-științifică, realizată de creatori din 
Valea Jiului ce-și încearcă talentul și fantezia.

Așadar, azi inaugurăm debutul unei suite de in
teresante creații ale 
rind că vor constitui 
cititorii ziarului.

acestui captivant gen literar, spe- 
pagini de agreabilă lectură pentru

Literatura de anticipație
pasul Înainte al științei

Este cunoscută încă de 
la apariția gîndirii dorin
ța omului de a cunoaște și, 
pe cît posibil, de a influența 
viitorul. Această tendin
ță firească și atît de nece
sară a determinat apariția 
de-a lungul istoriei a unor 
șarlatani stăpîniți de un 
singur ideal — îmbogățirea. 
Așa zișii astrologi, ghicitori 
ai viitorului, vraci și mulți, 
alții, au găsit în naivii e- 
pocii, un mijloc sigur de 
aplicare a planurilor lor. 
Ceea ce este cil mult mai 
grav, ei continuă să exis
te și în plină eră atomică 
și de cucerire a spațiului 
cosmic, exploatînd creduli
tatea mistică și inconștien
ța unor oameni din socie
tatea contemporană, într-o 
epocă în care revoluția ști- 
ințifico-tehnică se manifes
tă intens în toate sectoare
le de activitate.

Alături de argumentul 
științific, de concepția fi
lozofică a partidului clasei 
muncitoare, literaturii de 
anticipație îi revine un 
rol important în înlăturarea 
acestor false credulități de 
orientare a maselor spre 
formarea unei viziuni ap
te să înfrunte fabulațiile 
ireale ale misticismului.

Aparatele și dispozitivele

ȘAH

„inventate" de un scriitor 
de anticipație pot constitui 
pentru un savant un punct- 
de plecare în viitoarele lui 
descoperiri de care să be
neficieze fiinița umană. Ci
ne oare nu a citit cu atîta 
căldură despre fantastice
le călătorii din romanele 

. lui Jules Verne? Dar oare 
cîte dintre anticipările a- 
cestui mare romancier nu 
sînt transpuse azi în rea
litate? "Toate acestea nu 
sînt oare rodul unei fruc
tuoase colaborări între vis 
și realitate? Sau mai bine ■ 
zis o simbioză atît de ne
cesară între anticipație și 
știință? - ,

Să încercăm deci, prin 
vizionarii noștri, să contri
buim la propășirea realită
ților noastre. Să facem to
tul pentru ca viața, bunul 
cel mai de preț al tuturor, 
să ne ofere plăcutul și uti
lul.

Sperăm că astfel să sti
mulăm visarea bazată pe 
realitate, să ne facem noi 
prieteni în cenaclul nostru.

Liviu PIRȚAC, .
membru al Cenaclului ds 

literatură de anticipație 
tehnico-stiintifică

„OPHIUCHUS" de la Casa 
de cultură Petroșani

0 oart’dă pe săptămînă

POZIȚIA DE CONTROL)

Alb: Rffi, Dg8, Ng6, pio
nii g7 și h8.

Negru: Rb6, Dh8.
Albul mută și dă 

in 2 mutări.
mat

Apărută în „Echiquiei'
Marseilles", <1925 »
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oficială de prietenie
in țara noastră a președintelui FILME

Duminică, 8 aprilie 1984

z
1
1

No
tau,

tovarășul Jose Eduardo dos Santos
Continuarea convorbirilor oficiale
al progresului și prospe
rității lor, al cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au su
bliniat voința României și 
a Angolei de a întări con
lucrarea pe arena mon
dială, în cadrul O.N.U. și 
a altor organisme 
naționale, al 
„cșlor 77“ și al 
țărilor nealiniate,

inter- 
grupului 
mișcării 
de a-și

7* ■■-.<7.- 7-'7'.'- 7-7;
u ce, prin* efor- 
și acțiuni comu

ne, contribuția activă la 
reglementarea justă, de
mocratică a problemelor 
complexe ce confruntă c- 
menirea, - la promovarea dustriale de 
politicii de pace, 
mare, securitate, 
gere și colaborare, la în
făptuirea idealurilor de li
bertate, independență și 
progres ale tuturor popoa
relor, la edificarea unei 
lumi mai drepte și mai 
bune.

a d 
.uri

dezar- 
îuțele-

Oaspeji ai județelor 
Prahova, și Brașov

'Urmare din pag. U

Directorul Centralei in
i’ e s o r t 

profilul 
de 

a unității în -cei 
de ani de

Depunerea unei
Eduardo 

Santos, președintele 
M.PJL.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii 
Populare Angola, a depus,

Tovarășul. Jose 
dos

coroane de flori
sîmbătă dimiheața, o co
roană de flori Ia Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

le-a prezentat 
și principalele etape 
dezvoltare 
peste 100 
tentă.

Au fost 
secții de 
uzinei.

Oaspeții angolezi au ple
cat apoi spre.. Brașov.

După sosire, Ia Comite
tul județean de partid, 
gazdele au înfățișat oas
peților profilul economic 
al județului, eforturile 
făcute de partid și de stat 
pentru dezvoltarea econo-

vizitate, 
fabricație

exis-

apoi, 
ale

I ^LL
Lucrările ședinței Comitetului C.A.E.R. 

pentru colaborare în domeniul aprovizionării

; mico-socială a acestuia, 
pentru îmbunătățirea per
manentă â condițiilor de 
muncă și viață ale locui
torilor acestor meleaguri.

★
In cursul serii, primul 

secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.H., 
președintele Consiliului 
popular județean a oferit 
un dineu în onoarea Pre
ședintelui M.P.L.A, — 
Partidul Muncii, președin
tele Republicii Populare 
Angola, Jose Eduardo dos 
Santos.

Ședința 
Seimului

i

I

5

9,00 Almanahul familiei.
9,30 De strajă patriei. 

10,00 Muzica pentru toți.
10.30 Viața satului, 
11,45 Lumea copiilor.
12.30 Telefilmoteca 

ghiozdan: 
„Arabela” — 
episodul 6 (C).

13,00 Album duminical 
(parțial color),

16,40 Micul ecran pen
tru cei mici în va
canță...

17,00 Telesport: 
ANINOASA: Fructe F.C. Baia Mare —

de pădure. Dunărea C.S.U. Ga
lați.

VULCAN e— Lucea/ă- 18.50 W01 fle 
rut: Lovind o pasăre de 19>00 Teleiurnal fP.C.l. 
pradă.

LUPENI
Competiția.

URICANI: Yeti, 
zăpezilor.

PETROȘANI — 7 
iembrie: De dragul 
Anca; Unirea; Ziua sa
crificiului; Parîngul: Că- 

'lătorul cu cătușe.

LONE A: Revanșa.
Fructe

■ Luceafă-

Cultural:

omul

Luni, 9 aprilie 1984
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de

3
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'19,00 Telejurnal (P.C.).
— Sport.

19.20 Cîntarea României. 
20,00 Telecinemateca.

— Ciclul „Dosarele e- 
. cranului”.
„Trenul".

21.20 Pe aripile muzicii 
și dansului.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

— Sport.

Luni, 9 aprilie 1984

PETROȘANI
iembrie : Tess, I— II; 17- 
nirea: Educația senti
mentală; parîngul: Mie-

s
zul fierbinte al pîinii. 20,00 Telejurnal.

LONEA: Combinația. ■ 20,20 Actualitatea în
VULCAN — Luceafă- conomie.

rul: împușcat în spate. 20,40 A patriei cinstire.

LUPENI -- Cultural: 20,50 Film românesc 
serial:

Speranță și sprijin,

URICANI; Pierdut 
printre cei vii. ' .

f
iS 
i ș
ș Duminică, 8 aprilie

TV
1984

e

„Un echipaj penlru 
Singapore” i
(color). (Ultima par- j 
te). j

21,40 Cînd aduci pe lume 
o nouă viață 7 (re- ș 
portaj). . .j

21,55 Tezaur folcloric.
22,15 Telejurnal (parți

al color). -.
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

— La Moscova s-au desfă
șurat lucrările ședinței 
a 17-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale la care
delegația română a fost
condusă de tovarășul Ri
chard Winter, 
aprovizionării 
materiale și

ministrul 
tehnico- 

controlului

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 7 (Agerpres). 

Vineri seara la Beirut 
s-au produs noi schimburi 
de focuri de artilerie, în 
pofida acordurilor repeta
te de încetare a focului, 
fiind bombardate cartiere 
rezidențiale din cele două 
sectoare ale capitalei liba-

tehnico-materiale R.P. Polone
fi-gospodăririi fondurilor 

xe. ...
Comitetul a examinat și- 

adoptat programele pe 
anii 1986—1990 privind co
laborarea țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniile 
sporirii eficienței în utili
zarea resurselor materia
le și perfecționării activi
tăților de aprovizionare 

neze, relatează agenția 
France Presse, Potrivit 
primelor informații, în 
rîndurile populației civile 
se înregistrează trei morți 
și numeroși răniți.

Incidentele au avut loc 
în timpul desfășurării unei 
noi reuniuni a Comisiei genția.

telinico-materială, precum 
și al modernizării Și în
zestrării tehnice a depozi
telor. Totodată, aU fost 
adoptate propuneri vi- 
zînd adîncirea • colaboră
rii în domeniul producți
ei laminatelor din oțel, al 
unor tipuri de ambalare 
și transport conteinerizat 
și pachetizat ș.a.

cvadripartite, ce grupea
ză reprezentanții milițiilor 
rivale, care trebuia să a- 
jungă la un acord privind 
încetarea luptelor și înce
perea degajării terenului 
de către forțele aflate în 
conflict, menționează a-

(Ager- 
Varșovia 
lucrările

R.P.

VARȘOVIA 7 
preș). — La 
s-au desfășurat 
ședinței Seimului
Polone, la care au partici
pat Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Con- 
siliului de Miniștri al 
R.P. Polone, alți condu
cători de partid și de stat 
polonezi.

Seimul 
bleme legate 
construcțiilor 
și a adoptat 
rite domenii 
ții de stat, printre care 
și o lege referitoare la 
sectorul energetic.

a discutat p ro
de situația 

de
legi
ale

locuințe, 
din dife- 
activită-

8,30 . Sa 'rezolvăm 
preună.

— Consultații pentru 
e J, evil clasei 
VIII-a,

îm-

Cooperativa „Unirea 
Petroșani• • ■ . ■*

cu sediul în Petroșani, strada 30 Decembrie 
nr. 1 A, încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer, bărbați pentru posturile de pază.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 si Legea 
nr. 57/1974.

Doritorii se po*t adresa, zilnic, la biroul 
personal-învătămînt al cooperativei si la te
lefon 42763. - -

SPORT 0 SPORT ® SPORT e SPORT c SPORT ® SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT

„Capul ,de afiș’* al aces
tei bogate duminici sporti
ve rămîne fotbalul; după 
excelentul egal obținut 
miercuri la Craiova, acolo 
unde au îngenuncheat for
mații celebre. Jiul Petro
șani primește, astăzi, re
plica liderului, Steaua 
București. Năvigînd în ape 
neutre, formația din Vale 
arborează totuși victoria 
nu numai pentru palmares 
și ca urmare a calculului 
iiîrtiei, ci din dorința de a 
pune autografele jucători
lor săi pe diploma de no
blețe a viitoarei campioa
ne. Fotbaliști ca. Mircea 
Popa, Florescu, Lăsc.oni, 
născuți și crescuți- în Va
le, demonstrează, alături 
de coechipierii lor, că in
vestiția de încredere în 

forțele fotbalistice ale Văii 
a meritat riscul. In seria 
a IlI-a a diviziei secunde, 
Ta Lupeni, se va consuma, 
în această dimineață, un 
derby mineresc, confrunta
re în care „unsprezecele**

Avancronică sportivă
ihginerului Libardî mizea
ză pe „1“ solist, punctele 
victoriei asigurând egali
zarea acțiyului minerilor 
din Cavnic. Divizionarele 
C din Vale au misiuni 
grele în deplasare, Minerul 
Aninoasa la Dacia Orăștie, 
Minerul Paroșeni la Victo
ria Călan, pe teren propriu 
evoluînd doar Minerul-Ști- 

ința Vulcan, care va conti
nua, sperăm, „campania 
de relansare”, în compania 
Constructorului Timișoara. 
Meciuri decisive la Arad, 
în seria a X-a a campio
natului republican al ju

niorilor, unde Jiul Petro
șani se confruntă cuurmă- 
ritoarea sa, Strungul, dar 
sarcină dificilă are și Mi
nerul * Lupeni. Dispute 
„știnhse** anunță și campio
natul județean, seria Valea 
Jiului, privirile fiind în
dreptate mai ales spre cu
plajul de pe terenul Jiul 
Petrila (începînd cu' ora

Preparatorul Petrila — 
Avînțul Hațeg și Autobu
zul Petroșani — Parîngul 
Lonea. Completează eta
pa de duminică p'.itidele; 
C.F.Iî. Petroșani — Măgura 
Pui, Sănătatea Vulcan —

Hidromin Petroșani, Prepa
ratorul Lupeni — Minerul 
Boita,, Minerul Uricani — 
Minerul Bărbăteni.

De astăzi reintră în ac
tualitate handbalul prin 
partida de juniori C.S.Ș. 
Petroșani — C.S.Ș. Tîrgu 
Jiu. Luni se dă startul în 
tradiționala competiție de 
vacanță a formațiilor pio

nierești din Valea Jiului 
„Diamantul negru**, între
cerile băieților- și fetelor, 
urmînd să se încheie a 
doua zi.

Pe pîrtiile Parîngului iar
nă; continuă să fie suve
rană, spre bucuria iubito
rilor schiului. Astfel, dacă 
ieri a fost disputat trofeul 
„Cupa Voința**, o altă com
petiție „Cupa C.C.S.M.** an
gajează, astăzi, în întrece
re, mulți temerari ai sla
lomului. Pe pîrtiile de la 
Pasul Vîlcan vor lua star
tul concurențil care rîvneșc 
la „Cupa Energia”, compe
tiție de masă organizată 
de asociația sportivă omo- 
nimă a uzinei electrice Pa
roșeni.'

Ion VI lit: "■

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă (periodice) nr. 
2741, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (486) \ 7

DECES

SOȚIA Antoaneta, co
piii Relu și Vali, fra
ții, surorile și cumnate
le anunță cu nemărgi
nită durere încetarea 
din viață a scumpului 
lor soț, tată, frate și 
cumnat •

UINTA TRAIAN
Inmormîntarea va a- 

vea loc în data de 9 a- 
prilie, ora 14,00, în Pe
trila, strada Republicii. 
(C.E.C.)
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