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DE LA O DUMINICA LA ALTA
• Literatura și Valea Jiului (VI)
• Rubricile „Știați că...", „Cronică 

rimată".
• Anecdotele științei.
• Literatură de anticipație: „Panta Rhei",
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ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
PREȘEDINTELUI ȚARII

VIBRANT OMAGIU AL OAMENILOR

La baza succeselor MUNCII DIN VALEA JIULUI

Mobilizarea colectivului și 
eficiența mecanizării

Făurar al unei

In ziarul
18 ianuarie 
anchetei de 
an privind 
treprinse pentru 
rea integrală a 
rilor de 
în luna 
nuarie și 
trimestrul 
din acest 
directorul

Paroșeni, 
loan

nostru din 
a.c., în cadrul 
la început de 

măsurile în- 
îndeplini- 

prevede-
plan

ia
pa

I
an, 
mi

și de-a
an 1985 
grame complexe de 
suri 
corelare între ieșirile 
intrările în funcțiune

lungul întregului 
am întocmit pro- 

mă- 
care vizează o justă 

Și 
a

Luna ianuarie a fost în
cheiată cu un plus de 
2 080 tone de cărbune la 
producția fizică, iar plusul 
a crescut în continuare a- 
jungînd la

nci 
ing.
Besserman spu. i 
nea : „Prin
atingerea capacității nor
male la abatajul frontal 
echipat cu susținere și tă
iere mecanizata din stra
tul V și prin păstrarea în 
funcție a celorlalte capa
cități de producție ne-am 
creat condiții pentru rea
lizarea și depășirea sarci
nilor de plan pe luna ia
nuarie cu 1090 tone de 
cărbune la producția fi
zică. Pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de 
plan în primul trimestru
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FAȚA IN FAȚA, 
PROMISIUNI ȘI REALIZĂRI 
Pe urmele anchetei noastre 

la început de an

ntrînd în biroul 
sectorului IV de 
la mina Aninoa- 

sa, am surprins o dis
cuție aprinsă între teh
nicianul Pândele 
șeful sectorului și 
maistru de revir.

— Electricianul
Munteanu n-a venit în 
schimbul II. Cum ră- 
mîne cu el ?

— Cum s-a stabilit în 
organizația de partid, 
la nivelul conducerii

Lincă, 
un

capacităților de produc
ție. In acest an vom pu
ne în funcțiune patru 
abataje frontale echipate 
cu tăiere și susținere me
canizată... O atenție deo
sebită vom acorda în con
tinuare executării la timp 
a lucrărilor 
și pregătiri 
tea crește 
activă de la 
mul trimestru, 
în trimestrul IV al anu
lui".

In primele zile ale lunii 
aprilie am revenit la mi
na Paroșeni pentru a ve
dea cum au fost îndepli
nite angajamentele asu
mate la începutul anului 
de directorul minei.

de deschideri 
pentru a pu_ 
linia de front 
475 ml în pri_ 

la 720 ml

la 
pri. 

trimes- 
La înce- 

lunii 
a fost 
func- 

i aba. 
f ronț al 

cu

aproape 17 000 
de tone 
sfîrșitul 
inului 
tru. 
putui
martie 
pus în 
țiune un 
taj 
echipat 

de mare înălțimecomplex
de tip CMA 5H în panoul 
3 din stratul 
s_au realizat 
tăți medii de 18 tone 
post, cu producții 
de 800 pînă la 1000 
ne. A fost pregătit, 
semenea, 
stratul 5 
rele zile 
rea unui 
nizat de 
fost demarate, de 
nea, și sînt într-o fază

5 cu care 
productivi- 

pe 
zilnice 
de to- 
de a- 

dinpanoul I 
unde în următoa- 
va începe monta- 
complex meca- 
același tip. Au 

aseme- 
a-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

epoci mărețe
Reînvestirea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în suprema funcție de președin
te al Republicii Socialiste România a 
►coincis în acest an cu împlinirea a două 
decenii de la alegerea stimatului și iu
bitului nostru conducător în fruntea parti
dului. Cele două decenii au constituit 
►pentru întregul nostru popor o epocă de 
realizări mărețe, fără egal în istoria mul
timilenară a patriei, intrînd în conștiința 
națiunii cu denumirea atît de semnifica
tivă de „Epoca Ceaușescu". Animați de 
profunde sentimente de dragoste, prețuire 
și aleasă stimă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noi, constructorii, alături de 
toți oamenii muncii de pe cuprinsul pa
triei, ne exprimăm adeziunea deplină la 
politica internă și externă a partidului și 
statului, hotărîrea fermă de a contribui 
prin activitatea noastră la înflorirea eco
nomică a României.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema funcție de președin
te al Republicii Socialiste România const!- 

nezdruncinat a 
partidului, al 
garanția sigură 
pe calea socia-

tuie expresia unității de 
întregului popor în jurul 
secretarului său general, 
-a înaintării ferme a țării 
lismului și comunismului.

Petre COSMA, 
maistru constructor, brigada 

nr. 10 a A.C.M. Petroșani

Doi dintre muncitorii 
de frunte ai secției bo- 
binaj de la IPSRUEEM: 
Marietta Tălnaru și Lu
dovic Bicskey, din e- 
chipa maistrului Fran- 
cisc Lazăr

Act politic 
cu adînci semnificații

Realegerea tovarășului N i c o 1 a e , 
Ceaușescu in funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Socialiste România 
este pentru noi, oamenii muncii de la 
preparația Petrila, un înălțător moment 
de mîndrie patriotică, un act politic ma
jor care se constituie ca o garanție si
gură pentru înaintarea neabătută a 
României pe drumul societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comunismului. ..

Uzina noastră este unul dintre obiecti
vele industriale modernizate în cele două 
decenii de cînd la conducerea partidului 
și statului se află fiul ccl mai iubit al 
națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului. Sîntem 
hotărîți să facem totul pentru a contribui 
din plin la traducerea în fapt a docu
mentelor Congresului al XIII-lea, a in
dicațiilor și orientărilor date de secreta
rul general al partidului cu ocazia vizi
telor de lucru efectuate în Valea Jiului, 
pentru a da țării cărbune de bună cali
tate, contribuind astfel la asigurarea in
dependenței energetice a țării. Reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în funcția supremă de președinte al Româ
niei socialiste ne umple inimile de bucu
rie, constituie pentru noi un nou imbold 
in muncă.

Ing. Alexandru POPESCU, 
Preparația Petrila

ZIUA SĂNĂTĂȚII

Sănătatea și vigoarea 
oamenilor muncii, 
politicii umaniste a partidului

expresie a

Prefața unei

plan

bun: 
plan

ele sănătate a popu- 
constituie o preocu-

(Continuare in pas a 2-a) I

Și 
de dezvoltare 

i a patriei, 
pentru creșterea ca

Ionel

i

(Cost, in pag. a 2-a)

sfîrșitul trirnes- 
Lon VULPE lustiniaii STOENESCU 

corespondent

eon-
a-

mai

ma 
ironie, 
conce- 

. loc.,

ligrafiată pe patul spi
talului.

Mulțimea vederilor și 
scrisorilor personale imi

de sector. Adică, nemo
tivat.

înainte vreme, nu era 
un caz singular, nemo
tivatele mai erau tre
cute apoi cu vederea, 
aveau gir explicații de 
genul „Nu mi-a sunat 
ceasul", „A întîrziat au
tobuzul", „Dimineață am 
fost bolnav". Unii își 
făcuseră chiar un obicei 
să vină ia șut pe ce 

Vechea 
sectorului 

seamă 
indiscipli-

vină la 
schimb voiau 
conducere a 
nu prea lua în 
consecințele 
nei „auxiliai ilor“ pentru 
fronturile de lucru...

Reporterul 
de fapt alt subiect, 
ianuarie, sectorul 
lizase un plus de... 
tonă de < ărbune, 
simbol a redresării, 
numiseră, atunci, 
cii. Am vrut deci 
vedem dacă 
lor sînt 
fapte.

— La

urmărea
In 

rea- 
o 

tonâ- 
o 

oi-ta_ 
să 

ambițiile 
confirmate de

Sporuri de producție
Cu cele 4240 tone extrase suplimentar în 

mestrul I, colectivui sectorului IV al l.M. Vulcan se 
situează pe primul loe in întrecerea socialistă pe 
întreprindere. Printre brigăzile fruntașe se află cele 
conduse de comuniștii Trăian Borșa, loan Bud, care 
au realizat randamente de peste 9,5 tone pe post în 
abataje cameră. De remarcat că minerii din brigada 
condusă de tînărul Iosif Pop au realizat peste 
12 ml pregătiri in steril și 4,6 ml in cărbune

Demarajul în luna aprilie este la fel de 
după primele 5 zile sectorul are extrase peste 
105 tone, iar pînă la sfîrșitul lunii, minerii acestui 
colectiv sînt hotărîți să livreze economiei peste 2000 
tone de cărbune.

In procesul amplu 
complex <’ 
multilaterală 
grija 
litații vieții și ridicarea gra
dului 
lației 
pare sistematică a partidu
lui, îndeosebi în perioada 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea, etapă în care s-au 
realizat cele mai mărețe 
împliniri din istoria Roma
nici, demonstrînd carac
terul profund umanist al 
politicii partidului și țării 
noastre. Concepția fun
damentală despic viață și 
sănătate, despre tinerețea și 
vigoarea poporului nostru 
a fost exprimâtă și dez
voltată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la Plena- 

:ită a Consiliului Sa-

nitar Superior, din 7 mar
tie 1984 : „întreaga iioas. 
tră activitate trebuie să ai
bă permanent in vedere 
asigurarea unei sănătăți rit 
mai bune a populației, spo
rirea natalității, realizarea 
unei structuri cit mai ar
monioase de virstă a popu-

Aceste idei cuprîn- 
Con-

al 
acti-
mc- 
Jiu- 

călită- 
actului me

lației".
se și în documentele 
greșului al XIII-lea 
partidului, orientează 
vitatea din domeniul 
dico-sanitar din Valea 
lui pentru creșterea 
ții și eficienței 
dical.

Dr. Gheorghe DAVID, 
președintele Consiliului 

oamenilor muncii de Ia i 
Spitalul municipal 

Petroșani

Rămas singur în biroul 
șefului de sector fores
tier, în lipsă de ocupație, 
frunzăresc coresponden
ța primită de el in ultima 
perioadă. Gest indiscret, 
nu prea șalant, scuzat în
să, în parte, de curiozita
tea gazetărească. Oameni 
simpli îi scriu din 
cediu, ca unei rude 
propiate. O depeșă, 
lungă, cu scris ordonat, 
rotund, de fată abia ie
șită de pe băncile școlii, 
mărturisește o ' tragedie 
cutremurătoare, scrisoa
rea de mulțumire este ca

aduce aminte ca și în al 
te întreprinderi, mai a 
Ies miniere, cum uni 
șefi de sectoare „diațo 
ghează" eu personalul din • 
subordine și „de la dis- 
anță" In fond, o "enii 
simt’ nevoia să se sfătu
iască, să-.șî adresele

rări de sănătate și ferici
re, atmosfera colectivului 

i de muncă prelungindti-se 
i - într-un mediu mai intim, 

chiar familial. Așadar, pa_ 
rafrazînd un străvechi 
proverb „Spune-mi 
ilustrate sau vederi 
socotim anonimele și 

. clamațiile) primești 
la subalternii tăi, ' 

i să'.ți spun ce fel de 
ești l“.

P.S. Dactilografa 
întreabă, nu fără 
cîți șefi scriu din 
diu subalternilor 

U- (IV.)

cite 
(nil 
re
de 
ca 

Șef

J i j
I
I
I
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a drumurilor de 
Principalul indi- 

de plan — trans- 
masei lemnoase

Prin mobilizarea exem
plară a colectivului și pe 
baza unei atente organi
zări a activității fiecărei 
zile de lucru, coloana din 
Uricani a U.M.T.C.F. a 
raportat îndeplinirea- și 
depășirea sarcinilor de 
plan pe trimestrul I, în 
pofida condițiilor grele 
in care s-au desfășurat 
transportul forestier și 
celelalte lucrări de între
ținere 
acces, 
câtor 
portul
și al produselor de carie
ră — a fost depășit, pe 
global, cu peste 10 la su
tă. S-a acționat operativ 
pentru întreținerea dru
murilor spre toate punc
tele de lucru din sectoa
rele forestiere Lupcni și 
Cîmpu lui Neag. De ase
menea, s-a asigurat în
treținerea în bune condi
ții a utilajelor de trans
port și încadrarea în con
sumurile planificate, la 
combustibili și lubri- 
fianți.

De la șeful coloanei, 
Doru Cimponeriu, am a- 
flat că la obținerea aces
tor realizări au contribuit 
numeroși muncitori din 
cadrul colectivului, prin
tre ei situîndu-se Iosif 
Matiaș, loan Calotă, Gri- 
gore Tamaș, loan Kibedy, 
loan Voicitan, Petrică Ță_ 
ranu. Cornel Ionescu, con
ducători de autotrolii, A_ 
lexandru Enache, loan 
Ionașcu, Nicolae Țiberea, 
mecanici. La întreține
rea drumurilor forestiere 
și la alte lucrări de ate-

lier au acționat cu bune 
rezultate Feodor Martinov, 
Petru Kibedy, Dumitru 
Timofte, Vaier Luncan, E- 
mil Mateescu și alții.

Pe marginea activității 
din trimestrul abia înche
iat. interlocutorul nostru 
a ținut să facă trei preci
zări. Prima se referă la 
fruntașul coloanei, con
ducătorul de autotroliu 
loan Tivig care, în 1984 
a adus o mare bucurie 
colectivului în urma ob
ținerii titlului de fruntaș 
pe județ (IFET Deva). Din 
a doua precizare am re
ținut că întregul colectiv 
găsește în permanență un 
sprijin de nădejde în or
ganizarea activității din 
partea muncitoarelor P~u_ 
la Virag, impiegat FAZ, 
și Floarea Kovacs, care 
este și secretara organi
zației de bază. In fine, 
ultima precizare se refe
rii la un fapt pe care 
deja l_am consemnat. Este 
vorba despre condițiile 
deosebit de grele în care 
s-a desfășurat activita
tea în primul trimestru, 
în exploatările forestiere. 
In plus, și distanțele de 
transport aproape că 
s_au dublat întrucît des
cărcarea masei lemnoase 
se face în prezent la ram
pele de Ia Vulcan și Is- 
croni. îndeplinirea și de
pășirea planului în aces
te condiții denotă o mo
bilizare plenară 

a colectivului și bu
na organizare a activi
tății pe care o desfășoară 
această coloană auto.

I. MUSTAȚA

Asistență medicală competentă în cabinetul secției „Interne" a Spitalului mu
nicipal Petroșani. Foto . Al. TĂTAR

Sănătatea si
(Urmare din pag. 1)

Astăzi este Ziua sănătă
ții în patria noastră, eve
niment cu semnificații im
portante în activitatea 
noastră, a celor 280 medici, 
68 medici stomatologi și 
aproape 800 cadre cu pre
gătire medie care își des
fășoară munca în spitalele 
și dispensarele din Valea 
jiului, veghind zi și noap
te la sănătatea oamenilor 
muncii. In spiritul orientă
rilor și indicațiilor expuse 
de tovarășul Nicolae 
CeaUșescu, sistemul de o- 
crotire a sănătății s-a îm
bunătățit și în Valea Jiului 
prin perfecționarea moral- 
politică și profesională a 
cadrelor medico-sanitare, 
acordîndu-se o permanentă 
atenție acțiunilor profi
lactice a căror eficiență 
este integrată în fenomenul 
de scădere a numărului

vigoarea oamenilor muncii
al 

des_ .
Și 

unei

Mobilizarea 
colectivului 
și eficienta
mecanizării

(Urmare din pag. 1)

vansată de execuție lucră
rile de pregătire a panou
lui 3 din stratul 15, care 
va fi echipat cu un com
plex mecanizat de tipul 
SMA-2.

— Cu toate aceste rea
lizări la producția fizică 
de cărbune și cu pregăti
rea și punerea în funcție a 
noilor capacități de pro
ducție, nu putem să trecem 
cu vederea că în primul 
trimestru nu ne-am reali
zat sarcinile de plan la lu
crările 
190 ml 
te din 
intrat 
trebuit reprofilate, întîrzi- 
ziind în acest fel repune
rea în funcțiune a combi
nelor de înaintare. In a- 
ceste zile se depun eforturi 
susținute pentru a reintro
duce în subteran 
combine de înaintare, care 
vor fi preluate de brigă
zile conduse de Ion Cibea, 
Petru Antohi, Oprea Țe- 
ne și Gheza Kalman, bri
găzi cu multă experiență, 
care vor recupera în a- 
cest trimestru minusul a- 
cumulat, a ținut să preci
zeze ing. loan Besserman, 
directorul minei.

— Cum veți încheia lu
na aprilie și trimestrul II 
din acest an?

— In luna aprilie vom 
extrage peste sarcinile de 
plan 5000 tone de cărbune, 
dar în luna mai va fi 
mai greu. Cu toate aceste 

. greutăți, vom realiza sar- 
' cinile de plan și în tri- 
! mestrul II.

de pregătiri cu 
din cauză că o par- 
lucrările miniere au 
în presiune și au

patru

Crezul de o viață al co
munistului Marin Borneci 
a fost dăruirea exemplară 
în muncă, a fi cît mai fo. 
lositor semenilor, produc 
ției. Cei patruzecișicinci d 
ani cît a muncit, cei mai 
mulți la bobinarea a mii 
de motoare pentru utilaje
le miniere, la atelierele 
I.U.M.P. și I.P.S.R.U.E.E.NÎ. 
Petroșani au fost deosebit 
de rodnici.

Așa cum ne spunea me
seriașul de excepție, șeful 
brigăzii a 6-a bobinaj, Ma-

Brățară de
aur

Apucături
Ca în proverbiala po

veste cu cel care a vîndut... 
pielea ursului din pădure. 
Așa a procedat ~ ~
din Petroșani, 
pînă nu demult 
Independenței, 
apartamentul 
Aeroport. De cîțiva ani 
pus stăpînire pe o palmă 
de pămînt, de lîngă bloc. 
Teren bun, proprietate a 
statului pe care l-a îm
prejmuit . cu gard, impro
vizând o mică grădină. Cul
tiva pe spațiul ei 
și zarzavaturi, în 
personal.

Un an așa... al 
al... Cu timpul a 
„rădăcini" în acel

Ion Costea 
domiciliat 

în strada 
blocul 27, 
7, cartierul 

a

legume 
folosul

doilea... 
prins 
teren 

socotindu-se, cu emfază, u_ 
nicul stăpîn de drept asu
pra Iui, 
prietății 
tiința îl 
devărul. 
valabilă 
vărul că, de fapt, grădina 
lui făcea parte integrantă 
din zona verde ce încon
joară blocul și care este un 
bun comun al tuturor lo
catarilor, al cartierului 
întreg.

Retragerea în pensie de 
la I.M. Aninoasa, cumpă
rarea unei locuințe în De
va și perspectiva de 
muta acolo, l-au pus 
Costea în fața dilemei

1 grădina ?“.
decis

iar egoismul pro- 
ce-i întuneca conș- 
făcea să ignore a- 
Pentru el nu era 

realitatea, ade-

asupra

a se
pe I.
: „ce

Și,

hrăpărețe 
soluției: „n-o cedez 
ușor, pînă nu storc din ea 
ultimele foloase !“.

Pînă să-și pună în apli
care gîndul, calea n-a fost 
prea lungă. Mai ales că 
s-a ivit un amator de chi
lipiruri, în persoana veci
nului său de bloc, 
Fișter. De mult visa el cu 
jind la o grădină... 
prie! N-a mai stat pe gîn- 
duri. A căzut la învoială. 
A bătut palma : 1000 de lei.

S-a mutat I. Costea la 
Deva ducînd cu el aminti
rea nostalgică a grădinii 
din Aeroport. Căci, de pe 
urma ei, pleca cu bani pe
șin în buzunar. De acum, 
proiecte cum s-o stăpîneas. 
că își făcea vecinul chili
pirgiu. Num 
în a c e a s t 
măvară, a venit 
terenul grădinii 
să reîntregească 
de, să reintre în folosința 
legitimă — comună — a 
posesorului de drept — 
populația cartierului. Ex
tinderea zonei verzi — re
întregind în spațiul ei toa
te aceste grădini improvi
zate — cu prilejul ample
lor lucrări edilitar-gospo- 
dărești și de înfrumusețare, 
organizate de consiliul 
popular, în aceste zile, în 
toate cartierele reședinței 
municipiului, i_au spulbe
rat lui L. Fișter iluziile de 
proprietar asupra grădinii. 
(I. BRÂDEANU)

IN MOD CONSECVENT, 
la căminul de nefamiliști 
al minei Uricani sînt or
ganizate acțiuni cultu
ral-educative. Recent a 
avut loc o expunere pe 
tema „România între cele 
două războaie mondiale". 

, O altă expunere a avut 
ca finalitate populariza
rea cărții social-politice, 

I sens în care va fi orga-

așa

Liviu

pro-

a i că, 
ă pri- 
timpul ca 
cu pricina 
zona ver-

bolilor infecto-contagioase. 
Un obiectiv prioritar 
activității noastre este 
tinat ocrotirii mamei 
copilului, asigurării
structuri viguroase a popu
lației. In anul 1984 s-au 
născut 2658 copii, mai mult 
cu 230 citi s_au înregistrat 
în 1983; de la 16,12 la o 
mie de locuitori (1983), in
dicele de natalitate a cres
cut la 17,60 Ia mie în 1984. 
Ca urmare a creșterii na
talității și scăderii morta
lității infantile și generale, 
sporul natural al populației 
s-a ridicat de la 6,55 la 
mie, în 1983, la 8,11 la mie 
în 1984. Va trebui ca în 
continuare să desfășurăm 
mai multe acțiuni de edu
cație sanitară a populației, 
în special a mamelor, care 
să contribuie la asigurarea 
stării de sănătate a femeii.

O preocupare permanen
tă a fost destinată asisten
ței medicale a minerilor, a 
întregului personal mun
citor. Datorită controlului 
medical periodic, depistării 
și eliminării factorilor no
civi, igienizării spațiilor 
sociale din întreprinderi 
(băi, vestiare, cantine ș.a.), 
a scăzut numărul concedi
ilor medicale. Măsurile în
treprinse de organizațiile 
de partid pentru perfecțio-

narea moral-politică 
profesională — s-au orga
nizat simpozioane consa
crate cardiologiei, ortope- 
diei-ti aumatologiei, îgienii 
muncii și bolilor profesio
nale — s-au concentrat în 
creșterea calității actului 
medical. Numai în Spitalul 
municipal s-au înregistrat 
în anul trecut peste 24 000 
internări, fiind în creștere 
indicele de utilizare a pa
turilor (266,02 în 1983, ra
portat la 277,34 în 1984). 
înzestrarea unităților sani
tare din municipiu cu a- 
paratură și echipament 
modern, faptul că în vi
itorii ani se vor construi 
noi dispensare și spitale, 
reprezintă suportul mate
rial și moral pe baza că
ruia vom contribui activ la 
prestigiul medicinii româ
nești și la îndeplinirea im
portantelor 
revin din 
Congresului 
partidului, 
ții" în țara 
de bogată în 
pentru permanenta 
față de om, ne stimulează 
energiile pentru a veghea 
la sănătatea minerilor, a 
tuturor oamenilor muncii, 
contribuind la sănătatea 
și vigoarea populației Văii 
Jiului.

Și

sarcini ce ne 
documentele 

al XlII-lea al 
„Ziua sănătă- 

noastră, atît 
semnificații 

grijă

rin Borneci: „am căutat să 
insuflu la zecile de tineri 
cu care am muncit, dra
gostea de meserie, singura 
sursă a împlinirilor spre 
mai bine, a satisfacției da
toriei împlinite. Mulți din
tre ei sînt astăzi muncitori 
de bază, 
sau maiștri, apreciați 
colectiv, cum 
Păstrăve-nu și 
Nițulescu".

Conducerea 
rii, comitetul de partid au 
numai cuvinte de aprecie
re la tot ce a făcut șeful 
de brigadă, comunistul 
Borneci în producție, mo
dul cum și-a îndeplinit sar
cinile ce i-au fost încre
dințate ca membru în b.o.b., 
în consiliile județean, al 
C.M.V.J. și pe întreprin
dere, ale oamenilor muncii.

La atingerea anilor de 
pensie, după o exemplară 
activitatea profesională și 
politică, în cadrul unei fes
tivități, colectivul- de con
ducere, colegii de muncă 
i-au adresat cuvinte calde, 
urindu-i ani mulți cu să
nătate, mulțumindu-i pen
tru tot ce a făcut Omul, 
comunistul Borneci ca me
seria să fie mereu brățară 
de aur ; i s-au înmînat 
tradiționalul baston, ca
douri și macheta unui mo
tor de care a fost și va 
rămîne legat sufletește.

șefi de brigadă 
de 

sînt Viorica 
Constantin

întreprinde-

T. RUSU

Prefața»
(Urmare din pag. 1»

unei tone simbol

i

trului I, ghicește moti
vul vizitei noastre Pân
dele Lincă, am raportat 
un plus de 250 tone de 
cărbune și 69 ml la pre
gătiri. Numai depășirea 
pregătirilor asigură linie 
de front pentru patru luni.

Și acum locurile 
muncă ale sectorului 
mintesc de diluviul copa
cilor deveniți piatră nea
gră, oamenii au stăpînit 
însă apele de infiltrație, 
îmbunătățirea condiți
ilor de muncă s.a conju
gat cu creșterea calității 
cărbunelui. Lupta cu in
filtrațiile continuă. In 
primele două zile din a- 
prilie pompele n-au 
tenit, apoi situația 
normalizat. Măsurile 
mai bună organizare 
muncii, de aprovizionare 
ritmică au avut efect i- 
mediat — creșterea pro-

de
a-

con- 
s-a 
de 
a

în 
la

Con_
Sînt

Și 
în

ductivităților și a pro
ducției.

— Acum, toate brigă
zile au rezultate notabile, 
declară satisfăcut șeful 
de sector. Se detașează 
însă cea condusă de 
Gheorghe Mununar ; or
tacii lui Iosif Costinaș au 
avansat 40 m în frontal 
și 20 ml la pregătiri 
luna trecută. Revine
prestigiul care o consa
crase formația lui 
stantin Lăbușcă. 
demne de consemnat 
salturile brigăzilor
formare de pregătiri, con
duse de Dumitru Pctro- 
van și Petru Teianu, cele 
care vor avea misiunea 
să asigure „viitorul" sec
torului, adică să deschidă 
blocul III.

Redresarea spectacu
loasă impresionează dacă 
luăm în seamă faptul că 
sectorul a fost vitregit în 
materie de forță de mun
că. In ultima perioadă de

aici au plecat să întăreas
că alte sectoare formați
ile lui Ghiorma, Vereș 
și Kapusi, trei maeștri.

— Dacă am avea 15—20 
de mineri și alți vreo 40 
de necalificați, am avea 
un avans de șase luni 
față de sarcinile stabilite 
de conducerea minei. Și 
așa, concluzionează șeful 
de sector, vom depăși 
sarcinile de plan, mai a_ 
Ies că preconizăm adop
tarea unei tehnologii de 
înaltă productivitate — 
preabatajul scufundat în 
culcuș.

— Care sînt atunci căile 
care au ridicat colectivul 
printre fruntașii minei ?

— MUNCA, MUNCA și 
iarăși MUNCA; și DIS
CIPLINA.

Acesta este într-adevâr 
polinomul succesului la 
sectorul IV, prefațat de 
acea tonă simbol a lunii 
ianuarie.

3 
|
I

I

I 
I

nizată și o expoziție. (Flo
rin Bejan)

BOGATA participare a 
artiștilor amatori din 
municipiu în etapele su
perioare ale Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". Duminică, 7 aprilie, 
la Deva, se prezintă în 
etapa județeană formați
ile coregrafice și obiceiu
rilor populare. Tot 
Deva vor pleca azi 
mațiile artistice 
soliștii 
și uteciști — calificați în 
etapa republicană, care 
vor încerca să cucerească

la 
for-

•Și 
elevi, pionieri

noi titluri de laureat pe 
țară. (Al. H.)

PENȚRU AMATORII 
de turism extern, filiala 
din Petroșani a O.J.T. 
oferă o excursie pe ruta 
Cracovia — Varșovia — 
București, între 
nie. Deplasarea 
(I.M.)

ASOCIAȚIA 
VA „Energia" i
Uzinei electrice Paroșeni 
organizează astăzi, 7 a- 
prilie, un concurs de 
schi pe pîrtia din apro
pierea cabanei „Pasul 
Vîlcan". Concursul, in-

11—17 iu_ 
cu trenul.

SPORTI- 
din cadrul

trat în tradiția manifes
tărilor sportive ale Da. 
ciadei de iarnă în Valea 
Jiului, este dotat cu cupa 
„Energia". (V.S.)

LA JIEȚ, în gospodăria 
lui Ion Gălățan, crescător 
de animale, zilele trecute 
s-a înregistrat un eveni
ment mai puțin obișnuit; 
una din oi i_a „adus" trei 
miei în greutate 
11,5 kg.

prim Avar a 
talat pe deplin, 
care înconjoară 
piui nostru sînt

totală de

s-a ins- 
Pădurile 
munici- 

tot mai

frecventate de iubitorii 
drumețiilor. Reamintim 
tuturor că avem obligația 
de a păstra acest minunat 
parc natural, adevărată 
mindrie a Văii Jiului, de 
a-1 feri mai cu seamă de 
foc, de orice formă de dis
trugere. Pentru a ne 
tea bucura în tihnă 
liniștea pădurilor, 
frumusețea lor, să le 
parăm de distrugerea 
cărilor. (A. H.)

pu— 
de 
de 
a- 

flă-

Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU

I
I
I
I
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și Valea Jiului (VI)

CÎ-

a Iui Du_

Mircea MUNTEANU
k_

Primăvara
(CRONICA

ICI

mobi- de

c

ț 
E

din Vale 
cenaclului 
pe care-1 
antologi-

din
sau

Velea,

nu te așe- 
e proaspăt

văzut 
tăiați

diagnosticelor 
de < 

prilejul 
dintre ei

»r-'

I

1-a
I_a sarcini, pasînd, 

petrece timpul

nuvelă 
s s-a 

intitulată
oglinzi 

origina-

s

Culese
D.R. GĂLĂTAN

fiecare 
roman, al- 
dată.
Rădulescu, 

■upeni, scrie

din mină" 
care nu în- 

realitatea,

umînfcâ la

și munca 
pe aceste 
(Gheorghe 
Costache, 
i 1 e, Ion

Ovidiu A- 
Viorel Faur,

Literatura

Folo : II. EUGEN

Culese de I.B.

Literatură de anticipație

R H h I

Desen de Liviu GROZA

fără

ești,baza ei se află substanța
ere-

Cînd totul se dă

Nu raționalizați

TP

pîlpîi 
meu

țăranului citești cu ușu_ 
viitorul.

reuși, 
așa 

mie ?
din

dar 
deși 

tău.. 
timp

crezînd 
Vreau

a U-
„Al. I. Cuza"? 

muzeu

de ;
pe
să
îmi

că descinde

spun că.. 
imaginea 

„urmașul“

care ne așteaptă, pe 
pe tine, pe noi oa- 

este... MINUNAT!

de chipul straniu, 
zîmbete, care apă- 
ecran. Voi 
ți-1 descriu

i apăruse

Janos GAȘPAR,
Cenaclul de literatură de 
anticipație tehnico-Ștdnți- 

fică „Miner club 20(11“ 
Petroșani

Printre scriitorii care 
trăiesc în „Vale" și scriu 
Și azi se numără Dumi
tru Dem Ionașcu și Cor_ 
neliu Rădulescu. Primul 
a debutat cu versuri, dar 
a fost atras apoi de 
proză, reportaj și teatru: 
Flăcări nestinse in cîmpia 
tăcerii, O singură noapte, 
I-a un pas de centrul pă- 
mintului — împreună cu 
Laurențiu Ceriieț, Băr
bații. Incandescențe, La 
lumina zilei. Primăvară 
în noiembrie, ultimele 
două piese montate la 
Petroșani, despre care au 
fost consemnate opinii în 
presa locală și centrală. 
Dealtfel, Dumitru Dem 
Ionașcu este un cronicar 
activ și prodigios al rea
lităților vieții 
prin acțiunile 
„Panait Istrati" 
conduce, prin 
ile realizate la nivel jude
țean, prin emisiunile ra
dio și TV., prin materi
alele din cunoscute re
viste și cotidiene centra- 

„Familia", 
„Steaua",

Ie: „ Astra", 
„Tribuna", 
„Scînteia" ș.a.

Ultima carte 
mitru Dem Iona.șcu este
Reportaj din mină (1984), 
apărută la prestigioasa 
Editură „Cartea româ
nească". Este o carte deo
sebită de culegerile de 
reportaje publicate pînă

în prezent. Autorul dialo
ghează cu mineri, cu oa
meni legați direct de mi
nerit, de viața 
oamenilor de 
meleaguri 
Scorpie, Titus 
Ion Vas 
Sălăgean, 
vramescu,
primarul municipiului).

Dialogul îl poartă în 
subteran, pe stradă, în 
uzină, acasă la cei inter
vievați. Se 
pre muncă 
despre cea 
special. Se 
tățile din 
pentru mecanizare, 
tru 
orașelor Văii.

„Reportaj 
este o carte 
frumusețează 
dar care evidențiază fru
mosul meseriei, al vieții. 
Și tehnica redactării ca
pitolelor e atît de dife
rită îneît ai impresia u_ 
nor înșiruiri de secvențe 
ce reprezintă 
te un posibil 
tul de fiecare

Corneliu
profesor din L 
o proză deosebit de inte
resantă, fie că e vorba 
de nuvele, schițe sau de 
romane: Vara, Prin defi_

vorbește des- 
în general, 

de miner, în 
arată greu- 

minerit, lupta 
pen_ 

continua înflorire a

leu. Zidul în care 
tras cu pușca și recentul 
roman Uitarea și neuita. 
rea inocenților, cu acțiu
ne plasată în ținutul O- 
răștiei în „obsedantul de
ceniu". Este unul dintre 
cele mai interesante ro
mane apărute in ultima 
vreme.

Pentru originale 
muie literare, pentru 
lentul prozatorului se re 
marcă și lunga i 
din „Zidul în care 
tras cu pușca", 
„Nenumăratele 
ale memoriei", 
lă punere în dezbatere a 
unui eveniment cu impli
cații tragice, așa cum a 
fost greva de ia Lupeni.

S-ar mai putea aminti 
și alte nume implicate în 
problematica vieții 
Vale prin profesie 
scris: Dumitru
Al. Zecu, Costin Iliescu, 
Adrian Păunescu, Ana 
Soit, Traian Morar (Dă- 
nescu) etc. Ca să nu mai 
vorbim de foarte talenta. 
ții scriitori amatori care 
figurează în antologii, 
publică în paginile 
rclor „Steagul roșu" 
„Drumul socialismului 
chiar în reviste din țară. 
E o caracteristică majo
ră a vieții spirituale din 
Valea Jiului de azi.

Cititorii

Brațe puternice.

fotografiază Știați că...
permanen- 

din țara 
amenajată 
filozofului 
anul 1881, 

special 
o ase-

...prima sală 
tă dc expoziții 
noastră a fost 
din inițiativa 
Vasile Conta, în 
într.o clădire
construită pentru 
menea destinație în curtea 
bisericii Stavropoleos?

» ...în 1940, inginerul de 
mine Ion Huber Panu (fost 
profesor și la Institutul de 
mine din Petroșani) elabo
rează în colaborare cu 
E. Popa, o teorie unitară și 
generală a proceselor de 
clasare și concentrare gra
vitațională a minereuri
lor și găsește noi ecuații 
privind cinetica flotațiej?

Să ne cunoaștem 
patria

Anecdotele științei (XXVI)
• Studenții lui Ileim 

(1747—1834) se țineau veș
nic de șotii, voind să pu
nă astfel la încercare va
labilitatea 
pronunțate 
medic. Cu 
vizite, unul
dezbrăcat, a ocupat 
loc într-un pat, avînd 
ne învățate, de la un 
leg mai mare, toate simp-

celebrul 
I unei 

s-a 
un 
bi- 
co-

tomele bolii, pe care voia 
s-o simuleze.

Ileim a intrat în salon 
înconjurat de ceilalți stu_ 
denți, dar nici nu 
ascultat pe simulant, 
spus doar atît:

— Scoate limba, repede!
L_a privit atent și în- 

toreîndu-i spatele i-a spus:
— Așa?! Ei, acum pu

neți halatul și umează-mă 
cu ceilalți!

pe

Culese de
— Am auzit că te-ai îm

păcat cu soția...
— Cine ți_a spus prostia 

asta?
— Un prieten v_a 

ieri în curte cum 
lemne I

— Aș! împărțeam

... de colo
— Bunicule, 

za pe bancă, 
vopsită!

— Cum?
In alb...

Fiindcă JIUL nostru „curge", 
iar, în SUS, în... clasament, 
Mateianu și „băieții" 
strălucind pe firmament, 
pînă-ncepe primăvara 
și JIUL nu mai îngheață, 
să vedem, mai jos, că-n fotbal 
se întâmplă ca-n... viață: 
După ce_a ieșit din șut, 
el, la circiumă in oraș, 
de trei ore și mai bine 
e, mereu... ÎNAINTAȘ. 
Cînd, tîrziu, nevasta-acasă, 
doldora de supărare, 
l-a avertizat verbal, 
el stătu în... APĂRARE. 
Printre-atîtea stări de lucruri, 
el s-a strecurat ușor, 
nu fiindcă muncea mai mult, 
dar era un bun... „DRIBLEOR". 
Insă vrînd să fie.n „centru", 
cu o tactică precară, 
în loc să marcheze plusuri, 
„o dădea mai mult în... bară". 
Slalomînd printre-atribuții,

RIMATĂ)
la alții, 
unul își 
printre-ai lui colegi... fentînd. 
Fiind, el, foarte bun „la cap", 
„lucrînd" prin surprindere, 
are-o fugă exemplară 
(însă de... răspundere). 
Unul era chiar PORTAR, 
practicind un stil anost, 
că la fiecare... șut 
le cam sforăia în post. 
Insă ca și alți confrați 
ce nu încăpeau în roluri 
a fost scos de pe teren, 
că avea cam multe... goluri. 
Zice_un „jiulist" convins, 
cu-o detentă exemplară, 
după punctul obținut 
de echipa lui... afară;
„Ca sportivi_am vrea să fim, 
sănătoși, fără vreun viciu, 
să obținem doar victorii 
acasă și la... serviciu".

...în anul 1854 ia ființă 
o fabrică de hîrtie în co
muna Pctre.ști (in actua
lul județ Alba) care mai 
funcționează și astăzi?

...primul român care a 
călătorit cu vaporul a fost 
cărturarul Dinicu Goles- 
cu? El ne_a lăsat, dealt
fel, și cea dintîi descriere 
a unei asemenea corăbii 
„care merge pe mare cu 
un meșteșug de foc", folo
sind „căldură cu aburea
lă, întocmai ca la cazanul 
care scoate rachiu"

...prima femeie medic 
din România și totodată 
una din primele femei din 
lume care au obținut titlul 
de doctor în medicină (la 
Paris cu o teză referitoare 
la canceruul uterin) a fost 
românca Maria Crătunes- 
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...la 4 februarie 1834 a 
fost înființat la Iași un 
muzeu de Istorie Natura
lă care astăzi funcționează 
ca o secție didactică 
niversității 
Fondatorul acestui 
a fost prof. dr. Cihac.

...primul român care a 
făcut ocolul lumii este 
inginerul Bazil Assan? El 
a egalat într-un fel, către 
sfîr.șitul secolului XIX, 
performanța pînă atunci 
unică a spătarului Nicolae 
Mii eseu, cel ce peregrina
se prin Europa, pînă în 
Suedia și prin Asia pînă 
în Siberia și China.

CRONICA NERIMATA (147)
In balonul spart trebuie să sufli mai tare.

☆
In palma bătătorită a 

rință trecutul, prezentul și

Viața este materie. La 
nu substantivele.

dracului, el devine atotstăpîn. 
*

consumul de rațiune.
B. VAL.

Mă așez la masa de scris 
și mă înfior. Cum aș pu
tea să încep? Amintirile 
sînt încă vii și uneori mă 
întreb dacă totul nu a 
fost altceva decît o fabu
lație a minții mele tru
dite. Cum aș putea să-ți 
scriu, iubita mea, îneît 
să mă înțelegi și să nu 
consideri o simplă haluci
nație incredibila poveste...

Totul a început atunci, 
în clipa în care deschise
sem televizorul; se anunța
se un film extraordinar și 
de aceea am rămas extrem 
de uluit 
plin 
ruse 
oare, 
cum 
Părea 
romanele de anticipație, o 

comun. 
Mă privea zîm-

ce gîndurile_mi luară 
razna. Am îngînat totuși:

— Bine, dar...
— Ascultă-mă cu aten

ție; îți vorbesc de aici, 
de pe cea de-a șaptea pla
netă a sistemului Athos 
din nebuloasa Androme
da. Delimitarea în timp ?

Păstră un scurt moment 
de tăcere, după care con
tinuă:

— Timpul este limitat, 
de aceea voi fi cît se 
poate de scurt. Iți voi 
spune un fel de... poveste. 
Vezi tu, viitorul tău, viito
rul vostru este strălucit...

Acum, în prezentul 
MEU, rasa umană este stă- 
pîna întregului Univers... 
Prin propriile noastre for
țe am reușit să ne ridicăm 
la nivelul actual, 
în rațiunea noastră, 
să-ți mai

Aici, 
brusc și 
spuse:

— Sînt

figură ieșită din 
măreață, 
bind.

Bine
Cine 
întrebai

te-am găsit!... 
dumnea- 
stupefiat, 

scuturîndu-mi capul, 
zînd că visez.

— Nu mă cunoști, 
eu te CUNOSC. Sînt, 
pare absurd, urmașul

Rămăsei perplex în

Două mii de ani ne des
part...

— Două mii?...
— Da, prezentul tău este 

pentru mine un trecut!
— Deci, vii din viitorul 

meu? am exclamat sărind 
din fotoliu.

— Exact! Ai ocazia să 
trăiești un moment u- 
nic și măreț: să-ți vezi 
URMAȘUL...

— Și, ce vrei?...
— Voiam să te cunosc; 

știu, pare copilăresc, dar 
eram curios să-ți văd chi
pul.

Nu-mi venea să cred u- 
rechilor. Un viitor strălu
cit? Am întrebat:

— Bine, dar prezumti- 
pre- 
eco- 

Toa_ 
o

vul război atomic, 
zumtiva distrugere 
logică, prezumtiva.... 
te acestea își vor avea 
rezolvare pozitivă...?

Celălalt rîse îngăduitor 
și zise:

— Specia din care 
pai te este o specie 
nală. Nu văd sensul 
bărilor Nimic din 
m-ai întrebat nu se 
adeveri. Omenirii îi 
rezervat un viitor

dezolat, energia 
MEGATIMP este pe sfîrși- 
te. Voi încerca să...

Imaginea se stinse subit. 
Acum, pe ecranul televizo
rului color, filmul mult aș
teptat înainte mi se părea 
searbăd și fără sens. Pier
dut in propriile mele re
flexii, am simțit cum mă 
învăluie o fericire 
margini

Știi, iubta mea.

facem 
rațio- 
între- 

cîte 
vor 
este

strălu-

totul 
este atit de minunat! Vi
itorul 
mine, 
menii 
Știi...
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Acțiuni de luptă

BOW 6 (Agerpres). 
Sîmbăta, a doua zi de la 
declanșai ea in R.F. Ger
mania ; tradiționalelor ac
țiuni de primăvară de 
luptă pentru pace și dezar
mare, zeci de mii de per
soane au participat la ma
nifestările organizate în 
peste 200 de orașe și loca
lități lurale, relatează a- 
gențiile internaționale de 

. presă Comitetul de coor
donare, stabilit la Frank- 

t'furt pe Main, a anunțat 
i «a la aceste acțiuni vor lua

, TOKIO 6 (Agerpres). Gu
vernul Japoniei nu va în- 

i gădui Statelor Unite să 
procedeze, pe teritoriul ni- 

^pon, la exerciții militare 
. simulînd un bombardament 

atomic, datoiită opoziției 
poporului japonez față de 
armele nucleare, relatează 
agenția Kyodo, citată de 
China Nouă.

Ministrul de externe al 
I Japoniei, Shintaro Abe, a 
' precizat poziția guvernu
lui în cadrul unei dezba
teri parlamentare referi- 

' ioare la utilizarea avioane-

Stare de urgență 
în Sudan

KHARTUM 6 (Agerpres), 
Un comunicat oficial di
fuzat de postul de radio 
Omdurman, citat de agen
țiile internaționale de pre_ 
«&, informează că forțele 
armate sudaneze conduse 
de generalul Rahman Swar 
Eddahab, comandant al 
armatei și ministru al a- 
părării, au preluat sîmbătă 
puterea în Sudan și au 
instituit starea de urgență.

Agenția sudaneză de pre. 
, să SUNA, citată de agen
ția MEN, a anunțat că pre
ședintele țării, Gaafar 
Nimeiri și membrii 
guvernului au fost desti- 
tuiți. Au fost dizolvate par
lamentul și partidul de gu- 
vernămînt — Uniunea So- 

i cialistă Sudaneză. Totoda
tă, prefecții și guvernatorii 

1 au fost înlocuiți cu coman- 
’ danți militari. Au fost în

chise frontierele și aero
porturile țării.

' Nu se semnalează vic
time.

pentru pace
pai te, în total, peste 600 OOU 
de persoane, de cele mai 
diferite orientări politice,
confesiuni, profesii și ca
tegorii soțiale, pentru a 
protesta împotriva ampla
sării de rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul vest-german și 
în alte țări ale Europei, 
pentru retragerea tuturor 
acestor arme existente pe 
continent, încetarea mili. 
tarizării spațiului extraat- 
mosferic și a cursei înar
mărilor, în general.

lor „F-16“ de la baza a- 
mericană Misawa în acest 
scop. „Avînd în vedere a- 
lergia poporului față de 
armele nucleare, guvernul 
intenționează să ceară 
S.U.A. să fie prudente în 
această chestiune", a spus 
el.

în memoria victimelor 
nazismului

BONN 6 (Agerpres). Pes
te 5000 de persoane dintr-o 
serie de țări europene, mal 
ales foști prizonieri sau de
portați în lagărele de con. 
centrare naziste, au parti
cipat la un miting organi
zat la Dortmund (R.F.G.) 
în memoria victimelor na
zismului, transmite agenția 
France Presse.

INCENDII DE PĂDURE...
Numeroase incendii de 

pădure s-au declanșat în 
ultimele 48 de ore în 
S.U.A., din cauza unui val 
de căldură, relatează a- 
genția Associated Press. 
In total au fost devastate 
de flăcări peste 12 000 ha 
de pădure și culturi a- 
grioole în șase state din 
sud-estul S.U.A. Se men
ționează că, în majorita
tea cazurilor, extinderea 
incendiilor este favorizată 
și de vîntul care suflă 
cu viteze de pînă la 50 
km pe oră.

CINCI ZILE
I ARA INIMA

Un tînăr american in 
vîrstă de 16 ani, Michael 
Jones, a fost menținut

Manifestare 
consacrată 
României

WASHING I ON 6 (Ager
pres). La sediul bibliotecii 
române din New York a 
avut loc o manifestare 
consacrată cunoașterii
României, a marilor înfăp
tuiri ale poporului român 
în anii noii orînduiri, a 
frumuseților peisajului na
tural romanesc și a posibi
lităților de turism exis
tente în țara noastră. Au 
fost prezentate filme do
cumentare și diapozitive 
înfățișînd frumusețile na
turale, realizările social- 
economice și dezvoltarea 
turismului în România,

De asemenea, în cadrul 
manifestărilor de prezen
tare a valorilor artistice 
românești în Statele Unite, 
la sediul Bibliotecii româ
ne a fost organizată expo
ziția pictorului Gheorghe 
Șaru.

Intr-Un discurs rostit cu 
această ocazie, președintele 
Comitetului internațional al 
foștilor deținuți de la 
Auschwitz a cerut guver
nului vest-german să in
terzică reuniunea unor 
foști membri ai unităților 
naziste SS, prevăzută să 
se desfășoare la 12 mai.

Pe tot 
globul 

în viață, timp de cinci
zile, cu ajutorul a două
aparate care i-au înlocuit 
inima, înainte de a fi su
pus operației de trans
plant de cord, relatează 
agenția Reuter. Medicii 
spitalului din Louisville,- 
statul american Kentucky, 
unde a fost efectuat 
transplantul, au precizat 
că au recurs la acest pro
cedeu, pentru prima dată,' 
deoarece inima pacientu
lui nu a mai putut fi re
pusă în funcțiune din 
cauza unei infecții viro- 
tice puternice. Starea pa
cientului este considerată 
însă critică.

MARELE PREMIU al 
Festivalului internațional 
al filmului de autor, desfă
șurat la San Remo (Italia), 
a fost decernat, la cea de-a 
28-a sa ediție, filmului ro
mânesc „Adela'’. realizat 
de Mircea Veroiu.

ASUPRA UNOR ÎNTIN
SE ZONE ale teritoriului 
Statelor Unite, din partea 
centrală si pînă în snd s.au

abătut, incepind de vineți, 
furtuni puternice, însoțite 
de descărcări electrice, de 
pe urma cărora și-au pier
dut viața patru persoane 
— relatează agenția Asso
ciated Press. S_au înregis
trat importante pagube 
materiale, fiind distinse 
numeroase clădiri, coșuri 
de fabrică și un mare nu
măr de arbori.

APROAPE 20 LA SUTA 
din producția agricolă dis
trusă, peste 200 000 de si- 
nistrați — acesta este ulti
mul bilanț al inundațiilor 
provocate de ploile toren
țiale ce continuă să cadă 
asupra regiunilor de nord- 

est ale Braziliei — relevă a- 
genția Prensa Latina.

IN CADRUL ZILELOR 
MUZICII contemporane din 
țările balcanice, care s-au 
desfășurat la Sofia, de un 
deosebit succes s-au bucu
rat lucrările compozitorilor 
români Zeno Vancea, Du
mitru Capoianu, Anatol 
Vieru, Nicolae Brinduș. Pu
blicul a dat o înaltă a- 
prccierc pieselor muzicale 
românești.

HIDRATARE EXCESIVA
O cauză de deces mai 

puțin obișnuită a fost a- 
nunțată în Marea Brita
nic: este vorba de into
xicarea cu... apă. In ur. 
ma unei anchete s-a sta
bilit că Richard Cox, în 
vîrstă de 31 de ani, din 
Great Yarmouth (Anglia), 
a murit ca urmare a fap
tului că zilnic consuma 
mari cantități de apă, 
pretinzînd că aceasta a- 
jută rinichilor săi. Oda
tă a fost văzut bind pa
tru litri și jumătate de 
apă. Autopsia a stabilit 
că țesuturile creierului, 
ca și plămînii și stoma
cul sufereau de o hidra
tare excesivă.

Ol
I
I FILMb

8 aprilie
PETROȘANI — 7 No- 

| iembrie: Glissando, I-II ; 
| Unirea: Romeo și Julieta 
1’82; Parîngul: Undeva, 

cîndva.
PETRILA: Întoarcerea 

• Vlașinilor.

ILONEA: Salutări cor
diale de pe Terra.

| VULCAN — Luceafărul: I Polițist sau delincvent.
LUPENI — Cultural : 

j Un marinar rămîne pe 
■ țărm.

URICANI: Raze de
gheață.

TV

7 aprilie

I 12,00 Telex.
1 12,05 Lumea copiilor. 

Pentru noi, copiii. 
Ediție de vacanță.

Antrepriza construcții căi ferate 
Petroșani

încadrează prin concurs, imediat,
— Contabil revizor principal
Condițiile de încadrare și retribuire con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Se acordă permise gratuite pe C.F.R. 

pentru persoana respectivă și membrii săi de 
familie.

Cei interesați se vor adresa la compar
timentul P.P.I.R. la antrepriză, strada Gării 
nr. 2, telefon 41596.

Antrepriza tunele căi ferate 
Brașov*

încadrează de urgență
conducători auto, categoria B, C, D, cu 

vechime minimă 5 ani, pentru lucrarea „du
blare linie C.F. Petroșani — Simeria“. Cei 
interesați se vor prezenta la sediul Tunele 
din stația C.F.R. Bănița.

Retribuția, conform Legii nr. 57/1974 
și beneficiază de toate avantajele încadrați- 
lor C.F.R.

12.40 Din cununa cînte- 
cului românesc (co. 
lor). Muzică popu
lară.

13,00 Album duminical.
19,00 Telejurnal.
19.20 De ziua sănătății.
19.40 Cîntarea Româ

niei.
20.20 Film artistic (color). 

Viața reîncepe inli
ne.

21,35 Melodii îndrăgite.
21,50 Telejurnal.

8 aprilie

20,00 Telejurnal. |
20,15 Priorități în eco- ■ 

nomie. Dezvoltarea I 
bazei energetice și | 
de materii prime.

20,35 Tezaur folcloric (co
lor).

21,00 Roman foileton (co- . 
lor). Verdi. Episodul I
8.

21,50 Telejurnal.

MEDÎQI

ETAPA A IV-A (14 aprilie): Tîrnavele 
Blaj — Metalul Aiud; Minerul Paroșeni
— Minerul Certej; Dacia Orăștie — Inter 
Sibiu; I.M.I.X, Agnita — Soda Ocna 
Mureș; Victoria I.R.A. Cluj-Napoca — 
Mecanica Alba Iulia; Știința Vulcan —

: Unirea Ocna Sibiului; Metalul Sighișoara
— Mecanica Orăștie; Victoria Călan — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca.

ETAPA A V-A (21 aprilie): Victoria 
Călan — Minerul Paroșeni; I.M.I.X. Ag
nita — Tîrnavele Blaj; Steaua C.F.R. Cluj 
Napoca — Victoria I.R.A. Cluj-Napoca; 

, Mecanica Alba Iulia — Minerul Certej;
Metalul Sighișoara — Unirea Ocna Sibiu
lui; Mecanica Orăștie — Dacia Orăștie; 
Metalul Aiud — Minerul Știința Vulcan 
Soda Ocna Mureș — Inter Sibiu.

ETAPA A VI-A (28 aprilie): Mecanica 
Orăștie — Mecanica Alba Iulia; Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — Soda Ocna Mureș; 
Minerul Paroșeni — Metalul Aiud; Inter 
Sibiu — Victoria Călan; Minerul Știința 
Vulcan — Dacia Orăștie; Unirea Ocna 
Sibiului — Victoria I.R.A. Cluj-Napoca; 
Tîrnavele Blaj — Metalul Sighișoara; Mi
nerul Certej — I.M.I.X. Agnita.

ETAPA A VII-A (5 mai): Inter Sibiu
— Steaua C.F.R. Cluj-Napoca; Victoria 
Călan — Minerul Știința Vulcan; Minerul 
Certej — Unirea Ocna Sibiului; Tîrnavele 
Blaj — Mecanica Orăștie; Metalul Aiud
— Soda Ocna Mureș; Mecanica Alba Iu

lia — Metalul Sighișoara; Dacia Orăștie 
— I.M.I.X. Agnita; Victoria I.R.A. Cluj- 
Napoca — Minerul Paroșeni.

ETAPA A VIII-A (12 mai): Metalul Si
ghișoara — Victoria Călan; Mecanica O- 
răștie — Metalul Aiud; Minerul Știința

PROGRIOL RETURULUI 
campionatului diviziei 

ediția 1984-1985 (Seria a Xl-a)

Vulcan — Minerul Paroșeni; Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Tîrnavele Blaj; Unirea 
Ocna Sibiului — Inter Sibiu; Soda Ocna 
Mureș — Minerul Certej; I.M.I.X. Agnita
— Victoria I.R.A. Cluj-Napoca; Mecanica 
Alba Iulia — Dacia Orăștie.

ETAPA A IX-A (19 mai): Inter Sibiu
— Metalul Sighișoara; Victoria Călan — 
Unirea Ocna Sibiului; Dacia Orăștie — 
Tîrnavele Blaj; Minerul Certej — Mecani
ca Orăștie; Victoria I.R.A, Cluj-Napoca
— Minerul Știința Vulcan; Minerul Paro
șeni — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca; Soda 
Ocna Mureș — Mecanica Alba Iulia; Me
talul Aiud — I.M.I.X. Agnita.

ETAPA A X-A (26 mai): Tîrnavele
Blaj — Victoria Călan; Victoria I.R.A. 
Cluj-Napoca — Dacia Orăștie; I.M.I.X. 
Agnita — Inter Sibiu; Mecanica Alba Iu. 
lia — Minerul Știința Vulcan; Mecanica 
Orăștie — Minerul Paroșeni; Unirea Oc

na Sibiului — Metalul Aiud ; Minerul 
Certej — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca; Me
talul Sighișoara — Soda Ocna Mureș.

ETAPA A XI-A (2 iunie) Victoria Că
lan — Mecanica Alba Iulia; Minerul Ști
ința Vulcan — Soda Ocna Mureș; Dacia 
Orăștie — Metalul Sighișoara; Unirea Oc. 
na Sibiului — Tîrnavele Blaj; Metalul 
Aiud — Victoria I.R.A. Cluj-Napoca; Mi
nerul Paroșeni — I.M.I.X. Agnita; Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — Mecanica Orăștie; 
Inter Sibiu — Minerul Certej-

ETAPA A XII-A (9 iunie) Soda Ocna 
Mureș — Minerul Paroșeni; Tîrnavele 
Blaj — Victoria I.R.A. Cluj-Napoca; Stea

ua C.F.R. Cluj-Napoca — Metalul Aiud; 
Minerul Certej — Minerul Știința Vulcan; 
Victoria Călan — Dacia Orăștie; Mecani
ca Alba Iulia — Inter Sibiu; Metalul Si
ghișoara — I.M.I.X. Agnita; Mecanica O- 
răștie — Unirea Ocna Sibiului.

ETAPA A XIII-A (16 iunie): Inter Si
biu — Tîrnavele Blaj; Mecanica Alba 
Iulia — Minerul Paroșeni; Dacia Orăștie
— Minerul Certej; Unirea Ocna Sibiului
— Soda Ocna Mureș; I.M.I.X. Agnita — 
Mecanica Orăștie; Metalul Aiud — Meta
lul Sighișoara; Minerul Știința Vulcan — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca; Victoria I.R.A. 
Cluj-Napoca — Victoria Călan.

ETAPA A XIV-A (23 iunie): Minerul 
Paroșeni — Dacia Orăștie; Tîrnavele Blaj
— Soda Ocna Mureș; Metalul Sighișoara
— Victoria I.R.A Cluj-Napoca; Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — Unirea Ocna Sibi
ului; Inter Sibiu — Metalul Aiud; I.M.I.X. 
Agnita — Mecanica Alba Iulia; Minerul 
Certej — Victoria Călan; Mecanica Orăș
tie — Minerul știința Vulcan.

ETAPA A XV-A (30 iunie): Victoria
I.R.A. Cluj-Napoca — Inter Sibiu; Meca
nica Alba Iulia — Tîrnavele Blaj; Dacia 
Orăștie — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca; 
Metalul Aiud — Minerul Certej; Soda 
Ocna Mureș — Mecanica Orăștie; Unirea 
Orna Sibiului — Minerul Paroșeni; Mine
rul Știința Vulcan — Metalul Sighișoara; 
Victoria Călan — I.M.I.X. Agnita.
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