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Impunătoare verticale arhitectonice pe Aleea Viitorului din orașul Vulcan. 
Foto: Cristian ȘTEFAN

Rodul bogat 
al îmbunătățirii 

tehnologiei de lucru

Producție concurs
ClNTECUL ADlNCULUI

piesă muzicală proprie 
„Minerii din Vale". Un alt 
„veteran" al festivalului 
mineresc, Nicolae Popa, 
de- la I.M; Bărbăteni, a 
impresionat prin tempera
mentul său liric, căldura 
vocii și ținuta scenică, com
pozițiile sale ,.E soare" și 
„Te-am văzut la fereastră" 
fiind aplaudate la scenă 
deschisă. Un timbru plă
cut, sensibilitatea și spon
taneitatea f razării o reco
mandă pe Ileana Berki 
(Clubul muncitoresc Vul
can) printre solistele cu 
priză la public. Surpriza 
primei zile s-a numit, cum 
prevedeam, trioul vocal 
„Telex", al Casei de cul
tură din Petroșani (Aida 
Anghelache, Liliana Ni- 
țescu, Angela Olani). Bu
nul gust în alegerea re
pertoriului, interpretarea 
fidelă, nuanțată pe voci, 
ritmul susținut și freneti- 

intrevăd

fesioniste. In acest context, 
semnalăm muzicalitatea 
desăvîrșită a noii compo
ziții „Soarele copiilor", 
semnată de Geo Popa, con
ducătorul și solistul for
mației acompaniatoare.

Pentru a respecta ade
vărul, semnalăm, pe alocuri, 
derobări de la partitura 
muzicală, unele stridențe, 
nesincronizări, falsuri, în 
alte cazuri unii interpreți 
au prezentat, în totală con
tradicție cu prevederile re
gulamentului de concurs 
piese folk. Competentul 
juriu muzical, condus de 
cunoscutul cîntăreț de mu
zică ușoară Adrian Rom- • 
cescu va decide; alte amă
nunte, precum și relatarea 
galei laureaților de astăzi, 
în proximul nostru număr 
de ziar, ■ ■;

Gong inaugural, în după 
amiaza zilei de ieri, la cea 
de-a XIII-a_ ediție a tradi
ționalului Festival-concurs 
de muzică ușoară, poezie 
și artă fotografică „Cîntecul 
adincului". Pe scena Casei 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani, în acompa
niamentul grupului vocal- 
instrumental „Acustic", au 
concurat soliști de muzi
că Ușoară din întreprinde
rile miniere, ai cluburilor 
muncitorești și casei de 
cultură din municipiul nos
tru, din Simeria. Hațeg și 
Hunedoara.

Tragerea la sorți a decis 
ca, in primul spectacol (de 
la ora 17), să fie prezenți 
cîțiva 
lități 
l-am 
rind, 
ghe Știr, de la I;M. 
nea, posesorul unei 
curate, dar nu prea 
erată", care are însă, 
plus, meritul de a lansa o

Prin ritmicitatea rea
lizărilor înregistrate și 
în această lună, colecti
vul de mineri de la 
mina Paroșeni, printr-o 
organizare superioară a 
producției și muncii, 
luni în șir, sarcinile de 
plan au fost îndeplinite 
și depășite. Cu cele pes
te 1600 tone de cărbune 
extras suplimentar în 
această lună, minerii Pa- 
roșeniului au livrat, de 
la începutul anului, în 
plus economiei naționale 
o cantitate de 16 216 to
ne cărbune. La acest 
succes au contribuit toa
te cele patru sectoare 
de producție. Complexe
le si minerii din brigă
zile lui Gavrilă Mesaroș, 
Oprea Tenea, Francisc 
Fazakas și Constantin 
Cioban oiu au obținut 
randamente în medie de 
peste 15 tone/post.(Continuare in pag. a 2-a)
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scenice.

Colectivul sectorului I, 
al I.M. Vulcan, a reușit 
ca în primul trimestru 
din acest an să scoată la 
lumina zilei o producție 
suplimentară de peste 
3500 tone de cărbune. 
Aici, la acest sector se 
lucrează după metoda 
clasică, cu abataje ca
meră. Un lucru esențial 
în exploatarea cărbune
lui din stratul 3 îl cons
tituie metoda de pregă
tire a abatajelor cameră, manență este

Din suitorul executat linia de front 
în culcușul stratului, 
atacă preabatajul trans- un număr de abataje ca-
versal spre coperiș, din 

'care se execută un prea- 
■bataj pe direcție, în am
bele aripi, pînă la limite-

de hotar (lungimea 
o aripă circa 50 m). 

Odată terminate aceste 
lucrări se atacă abatajele 
cameră spre culcuș și co
periș. Prin această meto
dă de pregătire, fiecare 
număr de abataj dispune 
de cîte 4 fronturi de lu
cru din care 3 in func
țiune și unul în rezervă. 
Această metodă de pre
gătire în formă de H 
are avantajul că- în per- 

asigurată 
continuă

se grupelor ce lucrează la

c" '■ ■„>
■ 'G-
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Formație de lucru com
pusă din mineri destoi
nici, cu o înalță' pregăti
re profesională, pregă
tiți să înfrunte oricind di
ficultățile ivite in munca 
for din subteran - bri
gada condusă de Cons
tantin Cosma se meține 
in rindul fruntașilor sec
torului V de ta mina Pe- 
trila. In imagine, schim
bul condus de minerul 
Constantin Diaconescu.

Ion VULPE

-..Lilb.

Astăzi sînteți 
teptați, in număr cit 
mai mare, pe ,,șantie
rele" edilitar-gospo- 
dărești din toate așe
zările Văii Jiului. Din 
primele ore ale dimi
neții participați la ac
tivitățile de sporire a 
zestrei de frumos a 
străzilor și cartiere
lor, dovedindu-vă i- 
nițiativa și contribu
ția de buni și price- 
puți gospodari!

Rezultatele obținute
viitoaregaranția succeselor

Realizările obținute de 
colectivul minei Livezeni 
în primul trimestru al a- 
cestui an (plus 15 800 tone 
de cărbune la producția 
fizică) au la bază pregăti
rile din ultima parte a a- 
riului trecut cînd au 
puse în funcțiune noi 
pacități de producție, 
acest an, minerilor de 
sectorul VI investiții 
.revin sarcini c,_—, 
pentru pregătirea și pu
nerea în funcțiune de noi 
capacități de producție în 
vederea realizării și depă-

fost
ca-
In
la 
le 

deosebite

brigadă, stratul va 
ceptat la sfîrșitul 
luni, urrnînd să 
pregătirea lui pentru pu
nerea. în funcțiune a unor 
noi capacități de produc
ție, în trimestrul IV. In 
trimestrul I a fost execu-

fi inter- 
acestei 

înceapă

sirii în continuare a sar
cinilor de plan pentru îm
bunătățirea activității în 
abataje. Printre obiective
le ce le avem de executat 
în acest an, și care vizea- 

' ză creșterea producției, de 
.cărbune, de o deosebită

- importanță este terminarea tat planul colector de trans-
galeriei transversale pen- port dintre orizonturile 400 
tru interceptarea stratului ; și ‘ 350. In prezent brigada 
3. Lucrarea este executată 
de brigada condusă de 

Eugen Băceanu, care m pri
mul trimestru și-a depășit 
lună de lună sarcinile de 
plan. Prin eforturile sus
ținute depuse de această

condusă de Arpad Farcaș 
Ing. Ilie HORTOPAN, 

șeful sectorului VI, investiții, 
de la I.M. Livezeni

cui joc de scenă
un destin aparte acestui 
grup recent format și to
tuși rivalizând cu cele pro-

P.S. Mult gustate de pu
blic, recitalurile susținute 
de eîntărețul folk din Va
le, Virgil Stratulat și A- 
drian Romceseu.'

însemnări de reporter
: g

Oameni care dau contur noii

*
I
I i.

înfățișări a Petroșaniului
rimetrul; în care se afla 
fosta agenție a C.F.R. a 
fost trasat conturul fun
dației blocului 76. Apoi, 
excavatoristul loan Roșu 
„un meseriaș excepțional, 
care dă dovadă de mul
tă hărnicie și iscusință" 
(după cum ne-a informat 
maistrul Viorel Cimpoia) 
a început să sape fun
dația. In . urma lui și-au J 
făcut apariția betoniștii1 
din echipa condusă de ’ 
Francisc Lenghel și dul- ț 
gherii din subordinea cu- i. 
noscutului șef de echipă J 
Ioan David. Deși foarte 
pretențioase, lucrările de 
construcție au fost în
credințate tânărului ■mais
tru. Viorel Cimpoia, care 
a dat dovadă de compe
tență in coordonarea al
tor lucrări în cadrul bri-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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, De li o șăptămînă la 

alta, în cartierul . Petro
șani Nord se constată lu
cruri noi. Peisajul urba
nistic al zonei centrale a 
reședinței de municipiu 
suferă modificări. In 
timp ce constructorii din 
subordinea maistrului Pe
tre Cosma au ajuns la 
cel de-al 8-lea și ultimul 
etaj al blocului 119. blocu
rile 81, 107, 107 Ași 108 
au început să fie ocupate 
de primii locatari. Puțini 
din cei ce se mută în 
noile, și confortabilele a- 
partamente ii cunosc însă 
pe constructori, 
ce prin munca lor de 
cu zi au construit 
apartamente.

De cîteva zile, 
oameni harnici, cari 
rită cu prisosință 

noștința noastră, au înce
put construcția unui nou 
bloc. La început, în pe-

pe cei 
zi 

aceste

acești
e ??ie-
■recli-

I
I
1

ffe la o duminică ia alta
(Continuare in pag. a 2-a)
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Tehnica modernă se află 
în mîini sigure

Rezultatele obținute — 
garanția succeselor viitoare

Organizația U.T.C. din 
sectorul IV al minei Lu- 
peni reprezintă una dintre 
cele mai puternice nuclee 
de tineri mineri. Și aceasta 
atît prin număr, organiza
ția avind în componență 
aproape 100 de uteciști, cît 
și prin rolul important ce-l‘ 
îndeplinesc tinerii în acti
vitatea sectorului fruntaș 
al minei.

In cadrul adunării gene
rale de dare de seamă și 
alegeri din zilele trecute, 
acest rol al organizației 
U.T.C. s-a afirmat din nou 
prin maturitatea dezbateri
lor prin abordarea compe
tentă, responsabilă a proble
melor sectorului, a activită
ții organizației de tineret 
de către uteciști. Adunarea, 
atît prin darea .de seamă, 
cît și prin dezbateri, in
clusiv cuvîntul secretarului 
comitetului de partid pe 
sector, Alexe Furdui. a 
subliniat un fapt esențial 
și anume că tineretul sec
torului își îndeplinește cu 
prisosință sarcinile ce-i 
revin în activitatea pro
ductivă, avînd un aport ho- 
tărîtor în exploatarea e- 
ficientă a utilajelor mo
deme din dotarea abataje
lor, în succesele colectivu
lui. S-a vorbit mai ales de 
meritele tinerilor Vasile 
Vochescu, Veronel Cristea, 
Gligor Țurcaș, Gheorghe 
Vlădulescu, Mihai Lepăda- 
tu, Gigei Postelnicu, frații

j Oameni care dau contur j 
noii înfățișări !

a Petro
(Urmare din pag. 1)

Romeo și Gicu Susan, Ionel 
Ghiula, Gavrilă Șorban, Ion 
Saiz — tineri mineri și e- 
lectrolăcătuși care, fie ‘că 
fac parte din brigăzile a- 
batajelor mecanizate, fie 
din echipele de întreținere, 
reprezintă cadre de bază

•■••■■«■••■■■■■■■■■■■■■■■■a

ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE U.T.C.
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ale sectorului, fiind oameni 
cu care organizația U.T.C. 
se mîndrește pe bună drep
tate. Și aceasta prin sim
plul fapt că toți sînt 
muncitori policalificați, pre
ocupați de continua lor per
fecționare, că în întreaga 
lor activitate dovedesc o 
înaltă responsabilitate po
litică și profesională. Este 
vorba de fapt de trăsături 
specifice întregului tineret 
al sectorului care,. intr-o 
proporție de trei pătrimi, 
este calificat, iar mai bine 
de jumătate policalificat. 
Perfecționarea profesiona
lă, pe măsura tehnicii mo
derne, este de fapt o preo
cupare permanentă a tine
rilor din sector, ceea ce 
s-a concluzionat în aduna
re — reprezintă o garanție 
sigură că bogata zestre 
tehnică a celui mai mecani
zat sector al minei se află 

j ■*

la acoperiș dulgherii lui J 
Gheorghe Netigoie, cei ce 
att construit șarpantele 
tuturor blocurilor cons
truite în ultimii ani în 
zona centrului reședinței 
de municipiu.
Noul bloc 76 va materia

liza un proiect original. 
Blocul este compus din 
trei tronsoane cu înălțimi 
diferite de 6, 7 și respec
tiv 8 etaje, cupiinzind a- 
partamente cu 3 și 4 ca
mere, iar acoperișurile vor 
fi în șarpante asimetrice. 
La subsolul, parterul și 
la mezaninul acestui im- ; 
punător edificiu vor fi a- I 
menaîate depozitul de ț 
mobilă, magazinul de des- t 
facere și expoziția perma- ’ 
nentă cu vânzare a mo- ) 
bilei. Termenul de preda- i 
re la beneficiar al aces- ; 
tui bloc este . prevăzut ) 
pentru sfîrșitul anului ț 
1984. Iar chezășia respec- i 
tării acestui termen o J 
constituie, hărnicia oa- | 
menilor care-l constru- t 
iese, oameni care prin ! 
munca lor făuresc edifi- ) 
ciile prin care se contu- i 
rează fața nouă a Petro- ? 
șaniului; >

în mîini sigure. Luînd cu
vîntul în adunare, mai 
mulți uteciști între care 
JPanaite Balaban, Ion Cllin- 
ceșan, ing. Carol Szoucsek, 
Veronel Cristea și alții s-au 
referit la viața de organi
zație și pregătirea politico- 
ideologică a tinerilor la 
responsabilitatea deosebi
tă a organizației U.T.C. fa
ță de integrarea în exigen
țele producției a noilor în
cadrați, față de calificarea 
și întărirea responsabilită
ții lor în muncă, în exploa
tarea utilajelor, față de
calitatea lucrărilor de
reparații și revizii, respec
tarea disciplinei. Uteciștii 
au criticat cu fermitate mai 
ales abaterile disciplinare 
ale lui Virgil Gogonea, A-* 
lexandru Cihodaru, Radu 
Gigei, V. Maravela, Gh. 
Nuțu, lipsa lor de respon
sabilitate în muncă. Ute- 
( o u cri tir at de < sen -- 
nea, vechiul birou U.T.C. 
pel tris in< >nst < t enț; preo
cupărilor sale în inițierea 
acțiunilor educative. Prin 
măsurile propuse noului 
birou ales, uteciștii au ce
rut o preocupare mâi sus
ținută pentru întărirea vie
ții de organizație, preocu
pări pentru atragerea ti
nerilor la manifestări cul
tural-educative și sportive 
la cunoașterea și aplicarea 
hotărîrilor de partid.

Dan STEJARU

Șefa unui colectiv de 
cercetare de la I.C.P.M.C. 
Petroșani, ing. Maria O- 
motă, la lucru, alături de 
colegele ing. Maria Boto- 
roagă, sing. Ileana Mirea 
și sing. Adriana Nariță 
consultindu-se cu privire 
la definitivarea unui pro
iect.

Foto: N. ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)

Atunci cînd o cameră 
din aripa spre coperiș in
tră în faza de podire-pră- 
bușire, iar cea dinspre cul
cuș nu este în această fa
ză, grupa din cameră gata 
pentru operația de prăbu
șire se mută în frontul 
de lucru al camerei de 
rezervă. Această mutare se 
face pină în momentul 
cînd și camera dinspre 
culcuș intră în faza de 
prăbușire și bineînțeles în 
continuare pînă cele două 
camere, față în față, se 
prăbușesc, creînd în acest 
fel posibilitatea atacării în 
retragere a următoarelor 
camere tot înspre culcuș 
și coperiș. Acest joc al 
grupelor a permis ca în 
primul trimestru, lună de 
lună, dintr-un astfel de 
număr de abataj să Se ex
tragă peste 8000 tone de 
cărbune (aviz abatajelor 
mecanizate).

Caracteristic pentru a-, 
cest colectiv este și urmă
rirea pe fiecare schimb,

(Urmare din pagina 1)

lucrează la betonarea a- 
cestuia. Lucrarea trebuie 
definitivată în acest tri
mestru. Pentru a putea să 
exploatăm rezervele de căr
bune aflate la orizontul 
300, în a doua jumătate a 
lunii aprilie vom începe 
săparea celei de a doua 
magistrale de la acest ori
zont. Săparea se va exe
cuta cu o combină de înain
tare în steril și avem pers
pectivă să ne încadrăm în 
graficele stabilite pentru 
executarea ei. Cînd spun 
aceasta, mă gîndesc că 
lucrarea deosebit de im
portantă pentru mina noas
tră, va fi încredințată u- 
neia dintre cele mai bu
ne brigăzi din sector — 
cea condusă de Mircea Se- 
crieru.

încă din primul trimes
tru am atacat lucrările 
pentru deschiderea cîmpu- 
lui minier Petrila Sud, în
tre orizonturile 575 și 475. 
Pînă de curînd am lucrat 

de către maiștri și cadre
le tehnice a programelor 
întocmite astfel ca la cele 
patru numere de abataje 
cameră să nu se suprapu
nă operațiile de podire- 
prăbușire. O astfel de su
prapunere la două sau trei 
camere din fiecare număr 

Rodul bogat al Îmbunătățirii 
tehnologiei de lucru

de abataj ar deregla pro
cesul de producție într-o 
zi cu repercusiuni directe 
în următoarele zile cînd 
este știut faptul că ce nu 
dai azi, mîine nu mai poți 
recupera. Consumul mare 
de material lemnos a im
pus necesitatea formării u- 
nei echipe la nivel de sec
tor, ca în permanență în 
schimburile I și II să se 
ocupe special cu aprovizio
narea cu materiale la toa
te numerele de abataj. A

la deschiderea acestui cîmp 
minier numai cu brigada 
condusă de Mircea Secrie- 
ru, care a realizat avansări 
deosebit de mari. Pentru 
punerea în valoare a rezer
velor de cărbune existente 
în acest cîmp minier lu
crăm și cu brigada con
dusă de Mihai Moldovan. 
Tot pentru acest an mai a- 
vem prevăzut să demarăm 
lucrările de deschidere a 
cîmpului minier Iscroni.

Pentru îmbunătățirea ae- 
rajului general al minei, 
în acest an trebuie să pu
nem în funcțiune cea de 
a doua stație de ventilatoa
re de la puțul de aeraj nr,
2. Brigada condusă de 
Costache Porojniuc a în
ceput săparea și betonarea 
canalului de aeraj care a- 
re o înclinare de 45 de 
grade. Tot pentru îmbynă- 
tățirea aerajului din sub
teran am demarat lucrările 
la puțul de aeraj și de 
transport materiale nr. 3, 
de pe Maleia. A fost să
pat și betonat gulerul pu

provizionarea se face în 
mod ritmic și cantitativ, 
asigurînd pentru toate gru
pele materialul necesar la 
o distanță de 100 m față 
de fronturile de lucru, res- 
pectîndu-se în acest fel 
unul din punctele prevăzu
te în foile de acord care 

se înmînează șefilor de 
brigadă la începutul fiecă
rei luni.

Obținerea acestor fru
moase succese este rodul 
muncii întregului colectiv, 
unde un aport deosebit 
l-au avut brigăzile condu
se de comuniștii Mihai 
Dudescu și Mihai Neștean, 
care împreună cu ortacii 
din schimburile lui Du
mitru și Gheorghe Dobro- 
tă, Francisc Moroșan și 
Carol Ivacsony au reușit 

țului. Urmează să-1 preia 
la I.C.M.M. pentru execu
tarea turnului și pentru 
montarea mașinii de ex
tracție. Punerea în funcțiu
ne la terriien a acestui o_ 
biectiv depinde de acum 
de constructori, care au 
datoria să urgenteze defi
nitivarea lucrărilor ce le 
au de executat.

Rezultatele bune obținu
te de sectorul nostru în 
primul trimestru (46 ml 
executați în avans, produc
tivitatea muncii depășită 
cu peste 12 la sută) cînd 
toate cele cinci brigăzi din. 
cadrul sectorului și-au rea
lizat și depășit sarcinile 
de plan, ne dau garanția 
că ne vom achita cu cins
te de sarcinile pe care le 
avem pentru acest an. Am 
dori să beneficiem în con
tinuare de sprijinul pe 
care ni l-a acordat pînă 
acum conducerea minei, 
organizațiile de partid și 
de sindicat.

să dea mai mult de jumă
tate din plusul trimestru
lui. Firesc că aceste re
zultate nu puteau fi obți
nute fără o funcționare i- 
reproșabilă a utilajelor din 
dotare unde s-au remarcat 
electrolăcătu.șii Codreanu 
Alba, Anghei Ivan, Gheor
ghe Secară, Nicolae Ciuda, 
Petru Albu, Ioniță Neguie, 
loan Ciorbă și Nicolae 
Szocs.

O activitate plină de sa
tisfacție pentru un colectiv 
la conducerea căruia se 
află oameni tineri (media 
de vîrstă 32 de ani) unde 
șeful sectorului, sing. Stă- 
r.ilă Pantiloiu. alături de 
adjunctul șefului de sec
tor, sing. Voicu Toma, sing, 
cu aerajul și protecția 
muncii Constantin Jianu, 
maiștrii Ilie Marta, Cons
tantin Mareș, Vasile Brie, 
Dumitru Varga, au știut să 
asigure un climat de înaltă 
răspundere muncitorească 
pe măsura sarcinilor ce 
le-au fost încredințate.

mințim pe Anișoara Băltă
reții, Florin Cosma. Flori- 
ca Lung, Alexandru Butu- 
roagă, Ion Chiriță, Maria 
Rucdi, Iolanda Szabo șiI

I
I
I
I
I

ÎNFRUMUSEȚARE.
zilele acestei săptămîni, la Elisabcta Sîn. (Gh. S.) 
preparația Corcești a fost 
declanșat un amplu pro
gram de înfrumusețare a 
incintei întreprinderii un
de, pe lingă curățenia ge
nerală, au fost plantați ar
buști. La această acțiune 
au participat, după orele 
de program, tineri uteciști 
din cadrul atelierelor și 
secțiilor. Printre aceștia a-

Bănița, această unitate de 1 
alimentație publică și-a cîș- I 
tigat ren urnele unui atrac- I 
tiv vad comercial pp dru- • 
mul Petroșani — Hațeg.
Aici sînt servite zilnic: cior
bă de burtă, preparate cal
de din care, mici, dulciuri, 
produse de bucătărie etc. 
(I.V.)

Chiar
Vul-

„Per- 
gaze-

AMNEZIE. După 
lungi stagii de șantier tem
porar, strada Ilie Pintilie 
din Petroșani a fost aban
donată de constructori în- 
tr-un hal de nedescris, tra

de
u- 
în zația U.T.C. a minei 
ce

re-

versarea ei la vreme 
ploaie luînd proporțiile

SAPTĂMINA PRESEI
STUDENȚEȘTI. In perioada
16—23 aprilie, subredacția nei aventuri. Legislația
de presă a Institutului de 
mine „Orizont M“, organi
zează în cadrul bibliotecii 
de periodice o expoziție a 
publicațiilor studențești din 
majoritatea centrelor uni
versitare din țară. (I.G.)

vigoare prevede că cei 
strică sînt obligați să 
pare. (I.V.)

YO 2 KJB, 
misie-recepție 
din Institutul 
clasat pe locul 9 în con

stația de e- 
a CUASC 

de mine s-a

înde- cursul ' național FRR 
TEHNIUM. Au operat ra
dioamatorii Valentin Șer- 
bu și Dan Ciotu, studenți 
în anul IV mine. (V. Ser
bii)

FIER VECHI. Prin stră
dania tinerilor din organi- 

A-
ninoasa. în cursul acestei 
săptămîni a fost colectată 
o cantitate de 30 tone de 
fier vechi, care a fost trans
portat, deja, în gară la Is
croni, în vederea predării 
la centrele de prelucrare. 
(M.B.)

GAZETE UITATE, 
în centrdl orașului 
can, lingă complexul 
la“ este „plantată* 1* o

păzii 1 a întreprinderii 
de construcții antrepriză 
Valea Jiului a Trustului 
de construcții Hunedoara. 
Maistrul Cimpoia {ace 
parte dintr-o familie de 
constructori. Tatăl său 
este tîmplar în brigada 

, de construcții nr. 3 Vul
can a aceleiași întreprin
deri a executat tîm- 
plăria pentru zeci de 

( blocuri din localitățile 
< Văii Jiului.
J Deocamdată se toarnă
I doar fundația blocului 76. 
i După betoniști și dulgheri,

I odată cu ridicarea struc
turii de rezistență își vor 
desfășura activitatea ?i 
ceilalți meseriași; zidarii 
din echipa lui Dumitru 
Roșu, un veteran al zi
darilor, un om respectat 
pentru conștiinciozitatea 
sa profesională, zidarii 
din vestita formație frun
tașă a fraților Postolache, 
zidarii lui Nicolae Chiriac, 
zugravii din echipele con
duse de Nicolae Tudor, 
Zoltan Cristof, Catița Tu
lită, Vasile I.ungu. iar 
spre final, la lucrările de

tă de stradă aparținînd 
A.G.V.P.S. Din nefericire 
la gazeta vînăto’-ilor și pes
carilor nimeni n-a mai 
„împușcat**, de mult timp, 
un articol informativ, a- 
ceasta fiind goală-goluță. 
Sau existența gazetei e o 
poveste pescărească ? (M.B.)

VAD. De cînd Dorica 
Scorei a fost numită 
conducerea „Berăriei"

Rubrică realizată de 
Gh. SPÎNU

I
I
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voia bună în stînile

Foto: Erich LICHERDialog al viratelor

erau foarte bo~ 
păstrăvi, . lipani, 
mrene, scobari. 
moace, zvîrlugi, 
etc.

ȘTIAȚI CA...

ier însoțit de strigături îndulcit și pe urs și pe
vesele au dus odată cu
voia bună în stînile din
Carpați §i faimr jienilor. Sîntem dintotdeauna

pe aceste locuri
cetate naturală .ale cărei uuumumwuwwMimmi

Vecinii din Transilva
nia, locuitorii Țării Hațe
gului îi ziceau Văii Jiului 
„Țara Jiurilor". iar pe 
cei care o stăpîneau îi 
numeau jleni. Așa îi riu- 
meau și vestiții oieri din 
părțile Sibiului. „Jicneas
că", mult îndrăgita învîr- ■ 
tită ciobănească nelipsită 
la nedeile din munții noș
tri, a fost cunoscută din 
cele mai vechi timpuri că 
dans popular tipic jienesc. 
De asemenea și dansul fe
cioresc bătut pe loc „tro-

țurcane — crescu
te cu multă pricepere 
de j i e n i — și de 
capre negre, cerbi, căpri
oare și mistreți. Prin 
smîrdăfi, afinari, zmeu- 
rari, rugi de mure etc. 
care dau an de an sute 
de tone de fructe aromate 
de pădure, ursul e la el 
acasă și oricînd poți a- 
vea surpriza să-l întîl- 
nești. Codrii de făget care 
înconjoară toată valea au 
dat jir din belșug,' jar 
scorburile fagilor erau.a-

au

Țara Jiurilor e e de
presiune intracarpatică, o 

ziduri sînt falnicii munți 
Paring, Viîcan, Retezat și 
Șurean cU creste care, pe 
multe locuri, depășesc 
2000 m. E udată de cele 
două Jiuri: Jiul Petri.lean 
și Jiul ' Vilcanului, cum

om. Pe marginea păduri
lor: alunii, scorușii, că
linii, măceșii, cireșii, pru
nii, merii, perii, chiar în 
stare sălbatică se între- 

le numeau strămoșii. Du- ceau în fructe, 
pă ce își împreună apele 
la Livezeni •— Gura Șur- 
ducului se îndreaptă prin 
pasul Lainici spre Dună
re. De jur împrejur, po- 
vîrnișurlle 
îmbrăcate 
păduri de 
mesteceni 
și arbuști 
peste 80 de pîraie .și pî- 
rîiășe cu apă cristalină 
căzînd spumoasă din cas
cadă în cascadă. Pe culmi 
de munți și poiene sînt 
pășuni bogate, ea-e slrit 
păscute de miile • de oi

V ________ ■ . :___ -

REBUS g REBUS g REBUS

te, smîntînă și alte feluri
te mîncăruri simple și 
gustoase din bucătăria 
străbunilor. Numai în se
colul al XVIII-lea porum
bul, american de origine, 

. a fost adus în Valea Jiu
lui de ciobani jieni, care 
fiind în transhumantă cu 
oile prin Banat, l_au pro
curat de la șvabi, care la 
rîndul lor îl aduseseră 
din Germania sub numele 
de „kukuruz". Și cartofii 
tot atunci au fost îm- 
pămînteniți aici sub nu
mele de „napi".

Cele două Jiuri, curgînd 
în șippte repezi și dome 
rotunde 
gate în 
lostrițe, 
eleni, 
boișteni

Piei de animale pentru 
pieptare, cojoace, căciuli, 
opinci, lîna, inul, cînepa 
erau țesute în fiecare gos
podărie. î; Z .

Din această succintă 
prezentare putem trage o 
primă concluzie: Valea 
Jiului a oferit omului 
dintotdeauna condiții op
time de hrană, adică â 
putut culege, a putut pes
cui, a puțuț. vînă, a pu
tut crește “ animale și a 
putut lucra și pămîntul, 
culegîndu-i roadele, cer- 
tîndu-se pe ele doar cu 
sălbăticiunile pădurilor.

'' -

11

...prima cafenea bucnreș- 
teană, menționată dcțsu- 
mentar — la 1667 a fost 
lingă Vechea Curte Dom
nească (Tîrgul de Sus)? Ea 
a fost înființată de turcul 
Hamie. ț. :

...un colectiv de arheo
logi de la Muzeul militar ' 
central din București â 
scos la iveală, cu cîțiva ani 
în urmă, relicvele castrului 
roman Arutela, aflate pe 
malul Oltului, în apropie
re de mînăstirea Cozia? 
Potrivit unor inscripții gă
site pe zidul castrului, ce
tatea a fost construită de 
un detașament de arcași 
sirieni în anul 138. în ur
mă cercetărilor arheologi-

munților sînt 
cu frumoase 
brad, de fag, 

și aîți arbori 
și brăzdate de

Iernile lungi și altitu
dinea Văii Jiului n-au o- 

. ferit griului și viței de 
vie condiții prielnice să 
se pîrguie, deși tradiția 

' spune că pînă în secolul 
trecut la Ișcroni și Vîl- 
can creșteau stejari foar
te mari și 'se coceau și 
griul și strugurii. In 
schimb meiul a suportat 
clima jiană și a fost cul
tivat aci din timpuri stră
vechi; alimentînd pe om 
cu piine, mălai, și mămă
ligă pe care jicnii știau s-o 

potrivească cu brinză, lap-

SARCOFAGUL DIN GRADINĂ
Culegînd, în ajunul A- fia un mare sarcofag, îm

preună cu diverse urne, 
amfore și vase din lut, și 
alte două, laterale, cu al
te urne și cu pereții îm
podobiți cu basoreliefuri,

Păcală, păcăleli...
povară ă lui Păcală (pl)
— Mediu fals! 4) Nudă 
(mase pl) — „...primăverii" 
o melodie a lui Elly Ro
man (neart) 5) Localitate 
în Maroc — A păcăli 6) 
Umblă cu păcăleli 7) Are 
multe primăveri — O min
ciună... două! 8) In discor
danță cu păcălelile (mase, 
pl) — Se bazează pe iuțeala 
de mînă și nebăgarea de 

tru forță 8) Puțin ironic! seamă 9) Incognito la 
— primăveri (fig) — Decri periferie! — Asta nu poate 
sebit. de buni 9) Definește « Păcălită ușor 10) Te pă- 
o poziție calitativ supe
rioară — Fiord în Dane
marca 10) Păcălit (fig).

VERTICAL: Păcală (în- 
tr-o, variantă nouă) 2) Fiul 
lui Afdroeus, unul dintre 
argonauți (mit) — Păcălea
lă... literară 3) Doica puilor grafica 
de lei (abr) — Proverbiala

ORIZONTAL: 1) Glume... 
glume 2) Ascuns sub- mas
ca sumbră a păcălelilor — 
Suflă un vîrit de primă
vară; 3) Felicitată... de 1 
aprilie 4) Poștaș! — Epilog 
la o farsă de pomină — 
La marginea lizierei! 5) In 
cuib! — Dați de-o parte 6) 
Oază în Sahara — Provin
cie în India — Tudor O- 
prca 7) Sînt ușor păcăliți 
— Unitate de măsură pen- 0

Prof. M. JIAN U
Va urma

---------------------------------

Cronică 
nerimată (122)
• Chiar dacă a greși es

te omenesc să nu facem 
din greșeli dovada omeniei 
noastre.

• Vulcanii care au uitat 
să erupă fumegă.

•.Să nu te crezi Socra
tes, chiar dacă bei cucută.

• Ii înțeleg și-i iert chiar

6

călește sub propriile-ți pri
viri. . .

Dicționar: EOL, AFS, 
MRO, STEN, MUTS, IDAS, 

■ NA LI ■
Liviu BOT, 

student
F. ARDELEAN, 

student

• ii înțeieg și-i iert chiar 
și pe cei ce nu-mi înțeleg 1 
gîndurile. ;

iiValeriu BUTULESCU

6
10

nului Nou, 6 recoltă tîr- 
zie de legume de pe dea
lul din apropierea locali
tății Montelucia, regiu
nea Umbria, Nasareno . . .
Bane!ia a dat, la o adîn- reprezentînd diverse see- 
cime de 2 m, peste o ușă ne din viața popoarelor 
grea din piatră. Speriat, antice, în special a gre-' 
a anunțat autoritățile, ca- cilor. Pe urne se află ins- 
re, la rindul lor, i-au cripții în limbile etruscă 
chemat pe arheologi pen- și latină. Descifrînd ă- 
tru că de ei era nevoie, ceste inscripții, specialiș- : 
Din întîmplare, țăranul ții susțin că este vorba 
din Apenini făcuse o u- despre tribul etrusc Kutu. 
riașă descoperire: 6 ca
meră. mortuară a unui 
trib etrusc. Ea era alcă
tuită din. trei încăperi: 
una centrală, unde se a_

După inscripții, ei au reu
șit să reconstituie istoria 
tribului de-ă lungul a 
trei secole — 1II-I î.e.n.

I 
I 
I
I
I 
j 
I 
j 
I 
!
i
I 
i 
i

ce, ș-a ajuns la concluzia 
că această fortificație an
tică, ale cărei ziduri de 
apărare și turnuri, rămase 
în mare parte intacte, sub 
stratul de aluviuni", a cons
tituit un puternic bastioiî 
de apărare a drumului 
strategic roman care du
cea spre Dacia Felix.

...în așezarea de lă Cir- 
lomănești — Buzău, au fost 
descoperite recent mai 
multe statuete? Ele sînt o- 
pera unui artist care, prin 
simțul observației, prin 
forța talentului și origina
litatea să strălucește mai 
puternic decît oricare din
tre artiștii autohtoni ai 
timpului. Aceste statuete
sînt. considerate realizări
artistice cu valoare de v- ' 
nicat în arta geto-dapioă, 
fapt ce demonstrează, o dată 
mai mult, unitatea lumii 
geto-dace, identitatea fac
turii lor psihice. ■”

, ■ Culese de 
ing. Hie BREBEN

< UNIVERSITATEA CU 
CEL MAI MARE NUMĂR 
DE ÎNSCRIȘI. Universita
tea care numără cel mai 
mare număr de înscriși es
te Universitatea de stat din 
New -York (S.U.A.) cu 
334 000 studenți înscriși în 

■1978. ■ ■ '■■■■■"'•■■-;
UNIVERSITATEA . CEA 

MAI DIN NORD este cea 
numită INUPIAT a orașu
lui Barrow situată în sta
tul Alaska (S.U.A.): la 71’16' 
latitudine nordică. *

CURSURI PRIN CORES
PONDENȚA. In 1980, 1 ia
nuarie cursurile publice or' 
ganizate de institutul de-

Educație
partamental american al 
Forțelor aerului fondat în 
1 mai 1950 la Gunter, în 

statul Alabama (S.U.A.), nu
mărau mai mult de 8 
milioane de licențiați.

ȘCOALA CEA MAT 
SCUMPA. Institutul Le 
Rosey, situat în Elveția la 
Rolle costă minim . 58 000 
franci pe an.

FRECVENTAREA ȘCO
LII. Wilma William a sta
bilit recordul de școli 
ventate (între 1933 și 
la 265, în perioada 
părinții săi munceau 
lumea spectacolului.

VACANȚE ȘCOLARE. In 
Franța, numărul de 190 de 
zile pe an, vacanță repre
zintă un record mondial.

Ion BARBU, 
traducere din Guiness 

Book Of Records

frec- 
1943) 
cînd 

în

CU PRIM AVARA PRIN LUPENI
(CRONICĂ RIMATĂ)

ce, închise, le-ani aflat. 
Dacă la GALANTERIE 
scria-afară, foarte clar, 
„închis pentru inventar", 
nu-întelegem de ce oare 
alături la TELEVIZOARE 
(să nu fie vreun remediu ?) 
scria, albastru pe alb, 
că-i închis pentru... concediu. 
La vecini, la LIBRĂRIE, 
e închis, dar nu se știe 
dacă trebuie să fie 
(Fiindcă-orarul afișat 
demult s-a... decolorat) 
Ghici cine-ajunge la „CINA"? 
(grea-întrebare — greu răspuns) 
după cum Unii afirmă. 
(Nu mai nimeriți Ia... cină, 
că și asta-i fără firmă) 
Pe strada ParîngulUi, 
în această zi cu soare, 
se mai găsesc, și gunoaie,

. (Aici facem precizarea, 
să nu-î fie grea povara, 
nu-i de vină... E.G.C.-ul 
...de vină-i numai primăvara) 
Dar mal sînt lucruri frumoase 
care ochii să-ți desfete. 
(Cele ce vi le-am expus 
...PRlMAVARA-o să le-ndrepte).

Mircea ANDRAȘ

A venit, așa, deodată, 
cînd credeam că nu mai vine, 
primăvara încărcată 
de brîndușe și glicine, - 
cu mult soare, cer senin... 
(Chiar dacă, pe Retezat 
de zăpadă mai e plin) 
Cu-n șirag de ghiocei 
prinși în părul dumneaei, 
PRIMĂVARA ne invită, 
nefiind vreme schimbătoari 
prin LUPENI, la o. plimbare, 
încă de la primii pași

■ vezi că pomii din oraș, 
de pe-artera principală, 
au fost tun.și pînă la unul, 
cu-o- răbdare exemplară, 
chiar dacă ideea-i rară. 
(Tunși mai trebuiau să fie 
— ce e drept, sint foarte rari • 
cîțiva inși ce abordează,, 
fără jenă, plete... mari) 
Peste tot te Înconjoară 
blocuri mîndre, arătoase. 
Sus, la cinema, rulează. 
„Neveste periculoase" > 
(Nu se știe-n ce privințe) 
...Undeva, lingă intrare, 
sînt două „periculoase" 
care stau și vînd semințe. 
La Vîșcoza, bunăoară,

' în complexu-alăturat, 
sînt cite va magazine

e,

1-,'T
. 'y.

Umor i 
i

INTRE COPII
— Care este numele fra

telui tău?
— Eu nu am frate
— Dar al surorii?
— Nu am nici soră.
— Imposibil. Atunci tu 

cu cine te bați?
' _ ★ ■

— De ce plîngi Maria?
— Fratele și sora mea au 

plecat în vacanță, iar eu 
’nu, ț • ' ...

— Dar tu de ce nu ai 
plecat, nu ai fost cuminte? .

— Ba da, -dar eu nu am 
șase ani și nu merg încă 
la școală.' -

★
— Micuțul tău frate 

să vorbească ?
Dar nici nu

știe

■ — Nu., 
nevoie.

— Cum
- Este 

și are tot

are

asa ? 
suficient să 
ce-și dorește.

Culese de 
D.R. GĂLĂTAN

■/:'; Petrila t .. t'

urle
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Schimb de mesaje între
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

Kim Ir Sen
(Agerpres). 
de mesaje 

avut loc 
Nicolae 

gene-

și fericire perso- 
noi succese popo- 

drumul 
prosperi- 

socie-

Sănătate 
nală, de 
rului român pe 
progresului și 
lății, al edificării owu.c- 
tății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
la Phenian de către tova
rășul Kim Ir Sen a tova
rășului Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., 
care la invitația Federa-

Apelul M.A.N. a României, 
adresat U.R.S.S. și S.U.A., 
difuzat ca document oficial 

al O.N.U.
la

și tovarășul
PHENIAN 14 

—• Un schimb 
de prietenie a 
între tovarășul
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii 
Populare Democrate Co
reene.

Mulțumind pentru me
sajul primit și felicitările 
adresate, tovarășul Kim 
Ir Sen a rugat să se trans- ției Generale a Sindicate- 
mită tovarășului 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
său prietenesc, 
cu cele mai bune urări de

NAȚIUNILE UNITE 14 
(Agerpres).-— La Națiunile 
Unite a fost difuzat ca do
cument oficial al O.N.U. 
Apelul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socia
liste România adresat So
vietului Suprem al U.RS.S., 
Congresului S.U.A., parla
mentelor din țările euro
pene pe teritoriul cărora 
se amplasează rachete nu
cleare cu rază medie de
acțiune, parlamentelor din cii « cooperării în Europa 
celelalte țări europene și și în întreaga lume.

din Canada, adoptă! 
24 martie 1984.

In spiritul orientărilor 
consecvente ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu, ăl 
nobilelor sale preocupări 
pentru destinele întregii u- 
manități, documentul cu
prinde o nouă și vibrantă 
chemare la acțiune pentru 
înlăturarea primejdiei nu
cleare, pentru triumful pă-

Nicolae 
tovarășei 

salutul 
împreună

lor din Coreea, efectuea
ză, în fruntea unei dele
gații sindicale, o vizită de 
prietenie și schimb de ex
periență în R.P.D. Coreeană.

FAPTUL DIVERS angelo, între statuile lui Cas
tor și Polux.

Încheierea convorbirilor dintre 
președintele Braziliei și regele 

Marocului
RABAT 14 (Agerpres). — 

i 'Actuala conjunctură eco
nomică internațională ne
cesită instaurarea grabni
că a unei noi ordini eco
nomice mondiale bazate 
pe o distribuire echitabi
lă a resurselor materiale 
și pe lărgirea posibilități
lor țărilor în curs de < 
voltare de a beneficia 
tehnologiile avansate, 
arată în Comunicatul 
mun dat publicității la

dez- 
de 
se 

co
in-

cheierea convorbirilor din
tre președintele Braziliei, 
Joao Baptista de Figueiredo, 
care a făcut o viziță ofi
cială în Maroc, și regele 
Hassan al II-lea, informea
ză agenția M.A.P.

Documentul subliniază 
că cele două state au lan
sat un apel țărilor în curs 
de dezvoltare pentru întă
rirea unității de acțiune 
în direcția cooperării 
în toate domeniile.

I*
Ș' 
£

GIȘTELE CAP1TOLIULU1... 
REDIV1VUS

Giștele Copitoliului, care 
au salvat, în urmă cu aproa
pe 27 de secole, „Cetatea 
eternă" de năvălirea gali
lor, vor putea fi „văzute" din 
nou pe cea mai celebră co
lină din orașele lumii. A- 
cesta este cel puțin pro
iectul arhitectului Cesare 
Esposito, care, pentru mar
carea solemnă a celei de-a 
2 737-a aniversări a înte
meierii Romei, la 21 aprilie 
anul acesta, a propus mu- . 
nicipalității ca un cîrd de 
200 de gîște, bineînțeles nu 
aceleași, și păzite, să stea, 
timp de o zi pe vastă scară 
de acces spre Piața Michel-

CASĂ-MUZEU

La Gogolevo, fost Vasili- 
evka, satul în care s-a năs
cut marele - scriitor rus Niko
lai Gogol, s-a deschis 
sa-muzeu a scriitorului, 
conacul părinților săi - 
levă agenția TASS. Distrus 
în întregime în cursul celui 
de-al doilea război mondial, 
conacul a fost reconstruit 
împreună cu parcul din- ju
rul său după schițele de e- 
pocă și după descrierile 
scriitorului. Cele 15 încă
peri ale Casei-muzeu adăpos
tesc și q vastă colecție de 
exponate referitoare la via
ța și activitatea lui Gogol, 
între care ediții princeps din 
„Suflete moarte", ,,Taras Bul
ba" etc.

Ca
in 

re-

CALENDAR SlPTĂMiWAL
16—22 APRILIE 1984

filmoteca de ghiozdan: 
„Arabcla" — Episodul 7. 
13,00 Album duminical. 
14,30 Desene animate; Ti
nere talente; Drumuri 
printre amintiri; Un zîm- 
beț... în vîrful peniței; 
Oaspeți ai Bucureștiului; 
Secvența telespectatoru- 

Micul ecran

FILME
15 APRILIE

- PETROȘANI — 7 
iembrie: Tess. I—II; __ ______
nirea: B.D. la munte și lui. 16.40 .....__
la mare; Parîngul: Mie- pentru’cei mici. 17,00 Te- 

lesport — — -
Tg. Mureș 
ca Iași, 
directă de 
18,50 1001 
Telejurnal 
Cîntarea României.: 20,00 
Telecinemateca: „întoar
cerea marinarului". 21,35 
Pe aripile cinteculuî si 
dansului. 21,50 Telejurnal.

No.

No-
U-

zul fierbinte al pîinii. 
ANINOASA: Iubire fă. 

ră soare.
VULCAN: Drumul 

victorie, I—II.
LUPENI: Căruța 

mere.
URICANI: Fructe 

pădure. .

spre

cu

de

16 APRILIE
PETROȘANI — 7 

iembrie: Inghițitorul 
săbii; Unirea: Am 
vecini; Parîngul: Capca
nă neobișnuită.

VULCAN: Martorul de 
pe cap Arcona.

•LUPENI: 
legii.

URICANI: 
tinereții.

Fotbal: A.S.A,
— Politehni- 
Transmisiune 

la Tg. Mureș, 
de seri. 19,00 
(sport). 19,20

In umbra

16 APRILIE
20,00 Telejurnal. 20,20 

Orizont tehnico-științific. 
20.50 Să dăm viață vie
ții — reportaj. 21,00 Film 
românesc în serial: Ecra
nizări după opere lite
rare. „Atunci i-arn con-

Viitoarea damnat pe toți la moar
te". Producție a studiou- 
riloi- cinematografice 
„București". După nuvela 
„Moartea lui Ipu" de Ti
tus Popovici — Partea I. 

9,00 21.45 Stop-cadru pe ma- 
9,30

10,30

TV
15 APRILIE

8,30 Teleșcoală. 
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Viața satului. 11,45 Lu- frumoasă 
mea copiilor. 12,30 Tele- Telejurnal.

pamond. 22,00 Țara mea. 
floare! 2X20

i

întreprinderea minieră Dilja
cu sediul în Petroșani, strada Cărbunelui nr. 20,

încadrează de urgență, 
direct sau prin transfer

— doi paznici, bărbați pentru Ob.S., care 
dețin autorizație port armă.

încadrarea se face conform Legii 12/1971.
Relații suplimentare se obțin de* la biroul 

’personal. ??. y \ > h

I

LUNI, 16 APRILIE
— Sărbătoarea națională a Danemarcei 

naștere a reginei Margareta a 11-a).
— întrevedere Ia Londra între primul ministru en

glez, Margaret Thatcher, și secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

— Reuniunea reprezentanților partidelor socialiste 
din Argentina, Bolivia, Brazilia, Columbia, Chile,

-Peru și Uruguay (16—18 IV — Lima).
— Vizita în Danemarca a primului ministru thailan- 

dez, Prem Ținsulanonda (16—18).
MARȚI, 17 APRILIE

Sărbătoarea Națională a Republicii Arabe Sirie
ne (Ziua Independenței).
La Tokio începe cea de-a 40-a sesiune a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Asia (17—27).

(Ziua de

SIMBAtA, 21 APRILIE

— Vizita în U.R.SjS. a ministrului de.externe ita
lian, Giulio Andreotti (17—24).

— Vizita primului ministru englez, Margaret That
cher, în Portugalia (17—19).

MIERCURI, 18 APRILIE
— Ziua Națională a Republicii Zimbabwe (procla

marea independenței).
JOI, 19 APRILIE •
— Sărbătoarea națională a Republicii Sierra Leone 

(proclamarea Republicii).
— Vizita în Iran a primului ministru turc, Turgut 

Ozal.

— Vizita în Elveția a primului ministru thailandez, 
Prem Ținsulanonda (21—24).

Întreprinderea minieră 
Paroșeni

încadrează direct sau prin transfer
— trei paznici
încadrarea și retribuirea se face în confor

mitate cu prevederile Legilor nr.- 12/1971 si 
57/1974.
< Informații suplimentare la biroul O.P.I.R. 
al întreprinderii.

In orașul Lupeni a fost declanșată 
etapa de vară a competiției DACIADA
In organizarea Consiliu

lui orășenesc pentru edu
cație fizică și sport, în 
colaborare eu Consiliul 
orășenesc al Organizației 
pionierilor,- s-a desfășurat 
un concurs de cros la ca
re au participat peste 500 
de pionieri și șcdlari.

Vă prezentăm în con
tinuare primii trei clasați 
la fiecare categorie de 
vîrstă: fete,. categoria 11-12 
ani: 1. Claudia Pop, 2. Me
lania Trimus, 3. Elena Dea- 
conu, toate de la Școala 
generală nr. 3; băieți: 1.

Cristinel Botez, Școala ge
nerală nr. 2, Ion Todirea- 
nu, Școala generală nr. 3, 
Vasile Graur, Școala ge
nerală nr. 6. Fete, cate
goria 13-14 ani: 1. Maria 
Gîrda, Școala. generală 
nr. 2, 2. Simona Prunea,
3. K ieșeau Gabriela, am
bele de la Școala genera- 

- lă nr, 3; băieți: 1, Sorin
Graur, Școala . generală 
nr. 6, Ion Kovacs, Școala 
generală nr. 1, 2. Sandor 
Florea, Școala generală nr. 
2.
I’rof. Vasile NIȚESCU, 

prim-vicepreședinte 
C.O.E.F.S. Lupeni

FOTBAL. Desigur, iubi
torii balonului rotund din 
Vale iși îndreaptă astăzi 
privirile cu precădere spre 
formația din prima scenă 
a soceerului, Jiul Petroșani, 
care susține (ora 17) o în- 
tîlnire dificilă cu Petrolul. 
„Găzarii" lui Dragomir în
cearcă în acest final de 
campionat să privească 
„înapoi cu mîndrie", în 
lupta pentru evitarea re
trogradării mai au doar 
șansa... neșansei altora, ia
tă de ce partida- trebuie 
privită cu seriozitate de 
jucătorii Jiului, care au 
datoria, să-și asigure ba
lanța în favoarea activului 
și în ceea ce privește gola
verajul. In divizia secundă. 
Minerul Lupeni se depla
sează la ,.U“ Cluj-Napoca, 
„șepcile roșii" nu prea iar

tă, dar și în fotbal preju
decățile nu rezistă multă 
vreme. In eșalonul diviziei 
C sînt programate, în Va
le, derbiurile minerești: Mi
nerul Aninoasa — Minerul 
Oravița, de o importanță 
capitală pentru gazde în

Âvancrontcâ sportiva
încercarea de a abandona 
„lanterna roșie" și Mine
rul Paroșeni — Minerul 
Ghețari, în vreme ce Mine- 
rul-Știința Vulcan se de
plasează la Mecanica O- 
răștie. Campionatul jude
țean (seria Valea Jiului) 
are drept cap de afiș der
biul petrilean Parîngul Lo- 
nea — Preparatorul Pe- 
triia, dar și celelalte con

fruntări sînt susceptibile 
de surprize: Avîntul Ha
țeg» — Minerul Urieani, 
Minerul Bărbătenj — Pre
paratorul Lupeni, Minerul 
BsPița — Sănătatea Vulcan, 
Hidromin Petroșani — 
C.F.R. Petroșani (teren Ști— 

ința), Măgura Pui — Auto
buzul Petrila. Redevenită, 
joi, lideră a seriei a VlII-a 
a Campionatului republican 
al juniorilor, Jiul Petro
șani își apără șansele la 
Metalurgistul Cugir, iar 

Minerul Lupeni întîlnește 
acasă pe Corvinul Hunedoa
ra.

HANDBAL „Cupa Hidro
min" (f). Astăzi, începînd 
de la ora 10, se dispută fi

nalele competiției femini
ne, la care au luat parte 
cinci campioane județene. 
Finala mică programează ’ 
întîlnirea .Âvijiul Tg. Jiu 
— SideruPgistul Reșița, în 
partida. vedetă se vor în
tâlni Hidromin Petroșani și 
Industria textilă Pitești. 
Cuplajul handbalistic se va 
desfășura pe terenul 
C.S.S.P.

BASCHET, divizia B (ti
neret): Jiul-Știință ... Pe
troșani — Lotus Felix O- 
radea.

Alte întîlniri de lupte li
bere (divizia A), rugby 
(Cupa F.R.R.), handbal ju
niori (campionatul republi
can), vor fi susținute de 
sportivii noștri la Tîrgoviș- 
te, Sibiu și Lugoj.

Ion VULPE j
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