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Linii arhitectonice moderne întregesc noul peisaj economico-social al orașului 
Lupeni, în noul centru civic. Foto: Robert TAVIANIn întînipînarea 

Zilei de 1 Mai

Cu planul pe 
patru luni îndeplinit

Sectorul III al I. M. Lupeni

DE LA URICANI

însemnate
cantități de 

cuarț
Colectivul de oameni ai 

muncii de la Secția de ex
ploatare și preparare a 
cuarțului din Uricani în- 
tîmpină ziua de la 1 Mai 
cu rezultate deosebite în 
muncă.

In primul trimestru din 
acest an au fost exploata
te și preparate peste 1000 
tone de cuarț. Au fost pre_ 
parate 256 tone de cuarț 
pentru cristal, 268 tone 
pentru email și glazuri, 
413 tone pentru prepara
rea siliciului și 70 tone 
pentru sticlă optică.

Rezultatele bune obți
nute în primele trei luni 
din acest an au fost conți- 
nuate și în luna aprilie 
cînd au fost preparate 325 
tone de cuarț. Sortimental, 
însemnate cantități s_au 
extras pentru prepararea 
siliciului (160 tone), a cris
talului și a emailurilor și 
glazurilor.

Printre lucrătorii secți
ei care au contribuit la 
aceste realizări se numără 
cei din tura coordonată de 
Ileana Ciora, operatoarele 
Maria Burcea și Elena Gri- 
gore, lăcătușul Petru Cze_ 
ger și maistrul Gheorghe 
Socolcsc. (Gh.B.)

COLECTIVUL SECTORULUI III AL I.M. LU
PENI, cel mai mecanizat din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, RAPORTEAZĂ ÎNDEPLINIREA SI 
DEPĂȘIREA SARCINILOR DE PLAN PE PRIME
LE PATRU LUNI DIN ACEST AN. In toată aceas
tă perioadă, din abatajele sectorului au fost trimise 
la zi aproape 14 500 tone de cărbune în plus față 
de sarcinile planificate. Buna organizare a muncii, 
respectarea tehnologiilor de lucru, atît în abatajele 
mecanizate cit și la lucrările de pregătiri, aprovizio
narea ritmică cu materiale și piese de schimb au 
condus la depășirea productivității muncii în căr
bune cu peste 1500 kg pe post.

LA OBȚINEREA ACESTUI SUCCES SI-AU A- - 
DUS CONTRIBUȚIA TOȚI MEMBRII COLECTIVU
LUI, IN MOD DEOSEBIT MINERII DIN BRIGADA 
CONDUSA DE MIIIAI BLAGA, care lucrează în 
două abataje frontale dotate cu complexe mecani
zate de producție românească și care au extras .mai 
mult de jumătate din plusul întregului sector prin 
depășirea productivității muncii. REZLTLTATE RE
MARCABILE AU OBȚINUT SI MINERII DIN BRI
GĂZILE DE PREGĂTIRI CONDUSE DE GIIEOR- 
GHE BELEIU, PETRU BELBE ȘI COSTICĂ ENE, 
asigurînd cu combinele de înaintare linia de front 
continuă pentru frontali.ști.

In cadrul sectorului este în curs de finalizare 
montarea unui complex într-un nou abataj.

O pîrghie a progresului multilateral
Unitatea indestructibilă dintre 

partid și popor
în 
a
Și

spirit 
proble- 
tactice 

socialiste 
con-

Consecvent orientărilor 
trasate la Congresul al 
IX-lea, partidul a impulsio
nat abordarea 
novator, realist 
melor strategice 
ale construcției
exercitîndu-și rolul 
ducător prin integrarea sa 
nemijlocită în viața națiu
nii, prin participarea acti
vă și implicarea directă a 
organizațiilor sale, a co
muniștilor, în procesul am. 
piu de elaborare și înfăp
tuire a liniei politice ge
nerale, de dezvoltare mul
tilaterală a societății.

Rod al gîndirii clarvă
zătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, orien
tarea cu privire la inte
grarea deplină a partidu-

lui în viața societății a 
condus, în mod firesc, la 
întărirea unității 
partid și masele 
populare. Practica deosebit 
de bogată a celor mai rod
nice decenii din istoria pa
triei noastre 
sub denumirea

N i c o l a e

dintre 
largi

- înscrise 
simbolică

de „Epoca
Ceaușescu" — ne oferă nu
meroase

Pe urmele anchetei noastre de la început de an

Eforturi susținute din partea întregului colectiv 
pentru depășirea momentelor grele

exemple despre 
stăruința cu care secreta
rul general al partidului a 
vegheat ca întreaga operă 
a construcției socialiste să 
fie cu adevărat emanația 
voinței și intereselor 
tregului popor. La fel 
numeroase sînt și acțiunile 
concrete, întreprinse de 
conducătorul partidului și 
statului nostru, pentru pro
movarea unui stil comu
nist de muncă, orientat 
spre cunoașterea directă a 
realităților social-economi, 
ce, a posibilităților și re
surselor tuturor zonelor 
țării, pentru menținerea u- 
nui permanent dialog cu 
marile colective muncito
rești, cu muncitorii de 
frunte, specialiști ai pro
ducției. cercetători. cadre

în
de

secretarului ge- 
partidulul pe ra- 

domenii ale con- 
socialiste, care

din activul organizațiilor 
de partid și din organele 
colective de conducere. 
Stau mărturie vizitele de 
lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, între
prinse pe tot cuprinsul ță
rii, care ne dau imaginea 
unui amplu și rodnic dia
log al conducătorului cu 
poporul, cu țara. Stau, de 
asemenea, mărturie cons
fătuirile de lucru între
prinse din inițiativa și la 
indicația 
neral al 
muri și 
strucției
au prilejuit unui mare nu
măr de muncitori, specia
liști, cercetători, cadre din 
celelalte domenii ale vieții 
politice, economice și so. 
ciale să participe direct la 
adoptarea de măsuri hotă- 
rîtoare cu privire la bunul 
mers al construcției socia
liste. Promovarea unui a- 
semenea stil de muncă ba
zat pe dialogul direct cu 
producătorii și proprieta
rii bunurilor -materiale și 
spirituale ale societății a

Brigada condusă de 
minerul Ludovic Varga, 
din sectorul II al I.M. 
Dilja, este una dintre 
fruntașele minei. In i- 
magine, schimbul con
dus de Sima Zeghean.

Foto : Al. TĂTAR

pune în funcțiune două 
complexe mecanizate, iar 
pînă ia sfîrșitul anului 
vom avea în producție 5 
astfel de capacități de 
mare productivitate.

încheierea primei decade a 
lunii ianuarie directorul 
minei Vulcan, ing. Iosif 
Boean, declarație susținu
tă și de președintele consi
liului oamenilor muncii, 

Arpad Crișan 
și președin. 
tele sindicatu. 
lui, Ilie Dia- 
conu, Reve
nim acum, a-

proape de încheierea lunii 
aprilie, la această mină și 
din discuția purtată cu 
directorul minei, ing. Iosif 
Bocan, am reținut că în 
lunile ianuarie și martie 
sarcinile de plan au fost 
realizate și depășite. Pla-

„Am acționat și acțio
năm în direcția folosirii 
integrale și eficiente a 
timpului de lucru, a îm
bunătățirii permanente a 
disciplinei și ordinii. In 
felul acesta 
vom putea 
valorifica la 
un nivel su
perior condi
țiile pe care
ni le-am creat prin îmbu
nătățirea liniei de front 
active, a activității de 
transport și de aprovizio
nare a formațiilor de lu
cru...

Printre alte măsuri în
treprinse se numără și in
troducerea sau mai bine 
zis, reintroducerea meca
nizării complexe în aba
taje. In trimestrul I vom

Valorificînd eficient 
condițiile de care dispu
nem, colectivul minei noas
tre își va îndeplini sarci
nile de plan ale lunii ia
nuarie în proporție de 106 
la S'ută, proporție de rea
lizare pe care o vom avea 
și la încheierea trimestru
lui I, ceea ce ar reprezen
ta un plus de 20 000 tone 
de cărbune", declară la

Glieorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Paula David, prelucrător fire, secția „Bobinaj" 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni.

r...
Oameni cu dragoste și pasiune 

pentru munca bine făcută
Una dintre măsurile 

stabilite la începutul a- 
nului de colectivul I.M. 
Aninoasa a fost și moder, 
nizarea transportului pe 
orizontală. In acest scop 
au fost plasate brigăzi 
care să sape galerii, pla
ne înclinate, să toarne 
fundații pentru stațiile 
de acționare și întoarcere 
a noului traseu de benzi 
dintre orizonturile IX și 
XI. Noul flux de trans
port, care a fost pus în 
funcțiune în a doua ju

mătate a lunii aprilie, a 
constituit pentru mina 
Aninoasa un important c- 
veniment, avînd în vede
re eliminarea strangulării 
transportului de cărbune 
care avea loc Ia puțul 7. 
însăși realizările, din ul
timul timp, obținute de 
minerii Aninoasei — cînd 
s-au apropiat de sarcinile 
de plan — demonstrează 
cît de utilă a fost pune
rea la timp în funcțiune 
a fluxului de transport

pe benzi între orizontu
rile IX și XI.

Timp de două săptămîni, 
pe distanța de 400 m au 
fost montate două benzi 
de 1000 mm cu cîte două 
stații de acționare la fie
care bandă.

De dimineață pînă sea
ra, o echipă formată de 
meseriași din raionul de 
benzi (raion recent înfiin-

Gh. sriNU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Mar
in 
de 

un
Medicul Virgil 

tin profesează 
Valea Jiului 

peste 30 de ani. De 
sfert de secol își desfă
șoară activitatea la 
irul de 
servare 
turi de 
breaslă, 
rat“ în 
de apărare a 
oamenilor muncii din Va
lea Jiului.

ilele trecute 
f solicitat să 

prindem o 
la centrul de recoltare. 
Curioși, am răspuns in
vitației adresate de me
dic, mai ales pentru fap
tul că, deseori, ne-a ofe
rit frumoase surprize, su. 
biecte interesante. Aceas
ta însă le-a întrecut pe 
toate. Impresionant ! La 
centru am găsit peste o 
sută de oameni. Ce se 
întîmpla ? Mariana Zlate, 
de la mina Petrila, Flo
rentina Rusu de la Uri- 
cani, Teofil Gherasim, 
muncitor la I.M. Live
zeni, casnica Eleonora 
Jian sînt suferinzi, inter
nați în spital. Pentru a 
se vindeca au nevoie de 
sînge, de transfuzii. A fost 
de ajuns ea veștile să fie a- 
nunțate la stațiile de ra
dioamplificare ale între
prinderilor, sau printr-un 
anunț lapidar și...

J*. ouăzeci de bărbați 
|J tineri de la mina 

Livezeni sau pre
zentat să doneze sîngele 
lor pentru Teofil Ghera
sim, colegul lor.

— II cunosc demult, am 
lucrat o perioadă împreu
nă, ni se destăinuie Ma
rin Gherghinoiu, din sec
torul II al I.M. Livezeni. 
Eram prieteni, acum, cînd 
are nevoie de sîngele meu 
parcă mi-ar fi frate, 
frate „de sînge". 
leași gînduri le-am 
pe fețele și în ochii

recoltare și 
a sîngelui. 
alți colegi 
a făcut 

nobila

Cen- 
con- 
Ală- 

de 
„pionie- 

activitate 
sănătății

ne-a 
între- 
vizită

lorlalți ortaci ai lui Ghe- 
rasim, veniți de la mina 
Livezeni să-și ajute a- 
proapele. La chemarea 
subinginerului Romulus 
Burdan au răspuns „pre
zent" Dorel Boteanu, Mir.

firesc, toți cei cu care 
stăm de vorbă...

Despre semnificația 
gestului ne vor
bește însă, cu mul

tă căldură, șeful Centru
lui de recoltare și con-

Marea familie a
oamenilor de omenie
cea Hristea, Florin Roșu, 
și alți tineri cu inimă 
bună. Am stat de vorbă 
cu Tibor Gergely, de la 
atelierul de metrologie 
al IPSRUEEM, care a 
venit să doneze sînge 
pentru mama unei cole
ge, cu alți donatori. Pen
tru toți, gestul acesta no. 
bil, donarea de sînge, nu 
este un lucru formidabil, 
li se pare ceva obișnuit, 
omenesc. „Dacă poți 
faci un bine, de ce 
nu-1 faci ?

la 
an, s-au 
donatori 
recoltat 

sînge.

servare a sîngelui, docto
rul Virgil Martin. De 
începutul acestui 
înregistrat 2660 
onorifici și s-au 
aproape 700 litri
Dacă o picătură de sînge 
înseamnă speranța unei 
vieți salvate, ne putem 
da seama cîte și cîte vieți 
au fost salvate. cîți 
oameni și-au , recăpătat 
sănătatea și puterea de 
muncă. Dincolo de cifre, 
această activitate este u- 
na de înalt umanism sau,

cum se exprimă doctorul 
Martin, „noi sîntem un 
tren care trebuie să a- 

jungă întotdeauna la timp, 
un tren care nu trebuie 
niciodată pierdut". De 
fapt, un tren al omeniei, 
spunem noi. Aflăm că, 
într-o evidență specială, 
există 125 muncitori care 
sosesc. imediat la chema
rea telefonică, donează 
pentru anumite cazuri 
speciale. Sîngele lor este 
universal compatibil, se 
evită în felul acesta ma
rile recoltări.

Aproape 3000 de oa
meni au donat sin. 
ge de la. începu

tul anului în Valea Jiului. 
Pentru alți oameni, su
ferinzi. Colectivul Centru, 
lui, medicul Martin, un 
biolog și 9 cadre medii, 
alături de acești 3000 de 
donatori formează o ma
re familie a oamenilor 
de omenie, care are 
singur și înălțător

VIAȚA !
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Unitatea indestructibilă dintre 
partid și popor

(Urmare din pag 1)

un 
Ace

să 
să 

exprimă Mircea

O fotografie „de familie'. Marea familie a oamenilor de omenie.

BUJORESCU

condus la creșterea efi
cienței deciziilor politice, 
a asigurat îndeplinirea în 
cele mai bune condițiuni a 
rolului politic 
al partidului în opera 
edificare a societății 
cialiste multilateral 
voltate. Pe această 
an de an s-a întărit 
tea dintre partid și 
importantă pîrghie a pro
gresului multilateral, 
dobîndind pînă în 
noastre t >meliile 
ale unei coeziuni 
tructibile.

In Valea Jiului, 
rul general al partidului a 
întreprins numeroase vizi
te de lucru, în subteran, la 
locurile de muncă, intere- 
sîndu.se îndeaproape de 
munca și viața minerilor, 
de posibilitățile și condiți
ile necesare creșterii 
ducției de cărbune, 
cu totul remarcabile 
șurile întreprinse în 
dialogului de lucru cu mi
nerii, la indicația și 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în 
derea mecanizării si 
detnizării extracției, 
ducerii efortului fizic 
minerilor și înfloririi 
litar-urbanistice a 
rilor noastre. Toate aceste 
măsuri — cărora le mai 
putem adăuga cele cu pri
vire la înființarea de noi 
unități economice ale in
dustriei ușoare și alimen
tară, pentru mai buna o- 
cupare a forței de muncă 
feminine și la întărirea ba
zei materiale a ocrotirii 
sănătății, comerțului, în- 
vățămîntului și culturii —

conducător 
de 

so- 
dez_ 

bază, 
unita- 
popor,

ea 
zilele 

trainice 
indes-

secreta-

pro- 
Sînt 
mă- 

urma

ve
ni o- 
re- 
al 

edi- 
așeză-

reflectă în mod convingă
tor faptul că în centrul în
tregii politici a partidului, 
așa cum este concepută și 
înfăptuită sub conducerea 
secretarului său general, 
se află omul, năzuințele 
sal spre bunăstare și 
p 1,'res, interesele generale 
al societății noastre so
ci li ste. îmbinarea puter
nica a intereselor indivi
duale și colective, cu cele 
generale, ale societății, 
constituie temeiul obiec
tiv al întăririi unității 
dintre partid și popor, oa
menii muncii avînd ne
strămutată convingerea că 
tot ceea ce se întreprinde 
pentru dezvoltarea mul
tilaterală a societății răs
punde propriilor lor cerin
țe de progres și bunăstare, 
materială și spirituală.

Animat de încredere în 
viitor, poporul nostru 
a dat o puternică expresie 
unității de nezdruncinat in 
jurul partidului, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul realegerii sale 
în înaltele funcții de se
cretar general al partidu
lui și președinte al Repu
blicii. Avînd certitudinea 
viitoarelor împliniri 
liste — mai mărețe, 
mai răsunătoare - 
menii muncii
pe întreg cuprinsul 
triei pentru înfăptuirea 
xemplară a hotărîrilor, 
doptate de Congresul 
XIII-lea al partiduului,
sarcinilor trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
din dorința de a accelera 
ritmul de dezvoltare eco
nomică și înflorire multi
laterală a patriei noastre.
—........... -...................................~1

socia- 
si

- oo- 
acționează 

î-

a—
I
a

i Cenaclul „Flacăra", diii nou 
Ia Petroșani

Pasiune pentru munca
bine făcută

(Urmare din pag. I)

țat) și din echipa service 
•uj lucrat la montarea e- 
lementelor de susținere a 
benzilor cît și a celorlalte 
echipamente 
funcționarea 
lui flux. In tot acest 
tefval de timp masa

necesare în 
respectivu- 

in-
_ _ . r____ de

anjiază se lua, în mod or
ganizat, în mină. Muncito
rii) electromecanici din 
schimbul II, cînd intrau, 
duceau pentru ortacii 
mîncare de la cantina 
nei.

Și în duminica din 
aprilie, cînd la televizor au 
fost 3 meciuri, toată 
mea a venit dimineața 
ora 6 și 
ora 22.

Luni, 
început 
două benzi, din nou au fost 
prezenți să-și vadă cu pro. 
priii ochi rodul muncii. Ma
re le-a fost satisfacția cînd, 
de la prima apăsare pe 
buton, cele două transpor
toare cu bandă au pornit. 
Cînd toți se pregăteau — 
după centrările făcute și 
punerea la punct a benzi
lor — de ieșirea din șut, 
numai că se aude 
interfon că la banda
1 s-a produs un mare de
fect. Ce se întîmplase : 
semnalistul a lăsat benzile 
să meargă nesupraveghea
te, timp în care, o piatră 
mai colțuroasă a prins la 
stație și a despicat pe mij. 
loc, pe o distanță de 40 m, 
covorul benzii. Nu a fost 
cazul să se mai apeleze la 
muncitorii formației 
o montase, deoarece 
guri, din proprie inițiativă 
au rămas peste orele de 
lucru și timp de 4 ore au 
muncit din nou, cot la cot, 
pentru remedierea defec

a plecat seara

lor 
mi

14

lu- 
la 
la

15 aprilie, cînd 
probele la

au 
cele

prin 
nr.

care 
sin-

tului. Cînd inginerului șef 
i s-a cerut să evidențieze 
cîțiva dintre acești minu
nați oameni răspunsul a 
fost: „toți trebuie eviden- 
țiați". Totuși un cadru 
tehnic din biroul mecanic 
șef a ținut să evidențieze 
— în mod deosebit aportul 
lăcătușilor Nicolae Huhu, 
Romulus Mărilă, Vasile 
Ghiocea, Iosif Banyei, Den. 
co Gere, sub conducerea 
maiștrilor mecanici Ru
dolf Slovenschi, Deneș So- 
col, a vulcanizatorilor Ma
rian Dan și Ion Păstrăvea- 
nu, a electricienilor Ștefan 
Pop și Pavel Nicolae, con
duși de maistrul energetic 
loan Borca. Aceștia sînt 
doar cîțiva din cei peste 
20 care timp de două săp- 
tămîni, acolo jos, la 
zontul XI al minei 
noasa, zi de zi, de 
nrața pînă seara au 
cit din greu pentru 
fie pus în funcțiune 
timp, unul dintre cele mai 
moderne fluxuri de trans
port al cărbunelui din sub
teranele bazinului carbo
nifer al Văii Jiului.

ori-
Ani- 

dimi- 
mun- 
ca să 

la

II 
l

premierA teatrala
Astăzi, la ora 19, pe scena Teatrului de

„Valea Jiului" se va desfășura premiera spectacolu
lui „Somnoroasa aventură", piesă semnată de regre
tatul dramaturg contemporan Teodor Mazilu și pusă 
în scenă de colectivul de creație I al teatrului mi
nerilor, scenografia fiind asigurată de Aurel l'lorea.

In distribuție: Alexandru Anghelescu, Ștefania 
Donca, Patricia Grigoriu, Florin Plaur, Doru Zam- 
firescu și Hosmarin Delica. (I.V.)

Cea de a 1063-a mani
festare publică a Cenaclu
lui „Flacăra" al tineretu
lui revoluționar, organizat 
de C.C. al U.T.C. și re
vista „Flacăra", condus 
de poetul Adrian Pău- 
nescu, se " va desfășura 
astăzi, începînd de la ora 
17, pe gazonul și în tri-

bunele complexului spor
tiv „Jiul" din Petroșani. 
Amenajînd o scenă, cu 
prelată pentru evoluția 
membrilor cenaclului, or. 
ganizatorii ne asigură că, 
și în caz de timp nefa
vorabil, întâlnirea cu me
sagerii poeziei și muzicii 
tinere se va petrece tot 
în stadionul amintit. (I.V.)

(Urmare din pag. I)

anul lunii februarie nu 
fost îndeplinit datorită fe
nomenului de autoîrrcăl- 
zire a cărbunelui, afectînd 
mai multe capacități de 
producție, a căror realizări 
zilnice se ridicau la 800 
tone de cărbune. Pentru a 
nu pune în pericol zăcă- 
mîntul din zona respecti
velor capacități de pro
ducție s-au depus efortUri 
susținute. Aceste eforturi 
au fost concretizate în izo
larea zonei, începînd tot
odată lucrările de re
deschidere a ei, ui mînd ca 
în acest trimestru să se 
reia activitatea la nume
rele de abataj afectate de 
fenomenul de autoincăl- 
zire. Dc asemenea se scon
ta ca în primul trimestru 
sâ fie puse în funcțiune 
două mari capacități de 
producție echipate eu sus
ținere și tăiere mecanizată.

Una dintre aceste capa
cități produce și încă din 
plin. Vasile Buhuțan și 
ortacii lui au obținut pro
ducții zilnice în medie de 
350—400 tone de cărbune

canizațe, crescînd în acest 
fel producția extrasă zil
nic. Cu toate aceste greu
tăți care au dus la nereali- 
zarea sarcinilor de plan la 
producția fizică de cărbu-

Eforturi susținute

1.5

de 
să 

din

și productivități medii de 
14—15 tone pe post, deși 
grosimea stratului de căr
bune nu este decît de 
m.

„Cealaltă capacitate 
producție nu am putut 
o punem in funcțiune
cauza tectonicii stratului. 
Dar pentru aceasta vom ac
ționa în continuare pe me
canizare, pină la sfirșitul 
anului vom termina lucră
rile de conturare a două 
panouri în stratul 13 și 
vom monta complexe me

ne cu aproape 14 000 tone, 
colectivul nostru s-a preo
cupat și se preocupă per
manent pentru îmbunătă
țirea indicatorilor de caii- 

" tale. Minusul a fost 
minuat ca urmare a 
cerii procentului de 
șă și umiditate sub 
admisă cu 8500 tone 
cărbune pe care le-am pri
mit bonificații. Totodată 
am pus un accent deosebit 
pe recrutarea și stabiliza
rea forței de muncă, reu
șind în primul trimestru

di- 
redu- 
cenu- 
limita 

de

sâ stabilizăm 500 de nou 
încadrați în muncă și șă 
ne completăm in acest iei 
efectivul. Colectivul de la 
mina noastră a dat dovadă 
în repetate rinduri că este 
un colectiv unit și că știe 
să se mobilizeze exemplar 
pentru a depăși unele mo
mente mai grele care 
ivesc în activitatea 
subteran, dovadă sînt 
rezultatele luhii 
lună in care ne vom 
liza integral sarcinile 
plan. Programele i ‘ 
te la nivelul întreprinderii 
de trecere cu transportul 
cărbunelui în proporție ue 
80 la sută pe flux de trans, 
port continuu pe benzi și 
condițiile create ne 
permite realizarea 
nilor de plan și în 
nuare în acest an", ne spu
nea în încheiere directorul 
minei. Rămîne ca realiză
rile să vină cu confirmarea.

se 
din

api ilie, 
rea- 

de 
întocmi-

vor
Sal’ci- 
con'ti-

NEMAIINTILNIT. 
zona forestieră Polatiște, 
fagul a luat locul rășino u 
selor, urcînd pînă la co
tele limitei altitudinale 
ale pădurii, deci pînă in 
preajma golului alpin. A. 
cest „alpinism" dendrolo- 
gic, pînă la circa 1600 m 
altitudine, se explică prin

influențele climei sub- 
mediteraniene, care a 
găsit un culoar favorabil 
de manifestare numai in 
această parte a ParîngU- 
lui. (I.V.)

APETISANTĂ. Fabri
ca de morărit și panifica
ție din Petroșani a lansat 
recent pe piață prăjitura 
„Fantezia", din foitaj cu 
marmeladă. Primii clienți 
au declarat deja noul 
produs de-a dreptul de
licios. (I.V.)

FOTBAL. Astăzi, de la 
ora 9, pe stadionul Jiul 
din Petroșani se desfă
șoară fază municipală 
a concursului de fotbal 
organizat de Consiliul 
municipal al organizației 
pionierilor. Participă for. 
mațiile care au cîștigat 
etapele pe localitate ale 
acestui atractiv și răspîn- 
dit sport printre 
mici. (T.S.)

dețean la care au partici
pat, vitrinierii I.C.S.M.I. 
Petroșani se întrec în 
măiestrie. Foarte intere, 
sântă vitrina magazinu
lui alimentar 428 Jiul, 
cu etichete de prețuri in. 
genios
(M.B.)

confecționate.

mine vor fi prezente in 
emisiunea „Clubul tine
retului" ce se va difuza 
de către Televiziunea ro
mână, în ziua de 2 Mai. 
Emisiunea este dedicată 
Zilei internaționale a ti
neretului. (Al. H.)

I
I
I

cei

VITRINE. Stimulați de 
recentul concurs interju.

TREI
rale de
tinere"
U.T.C. din I.U.M.,
bărbătesc și corul de ca
meră al Institutului de

FORMAȚII co- 
tineret „Armonii 
a Comitetului 

corul

Rubrică realizată de 
B MIRCESCU

s%25c3%25aendu.se
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ver- 
spa- 

ni-

Ștîafi că...

Statornicia poporului român pe meleagurile 
patine este atestată elocvent și de străvechile 
obiceiuri, îmbogățite de-a lungul celor peste două 
milenii de existență. Desfășurate anotimpal, obice
iurile dacice urmăreau calendarul muncilor agricole, 
tot astfel și cele romane, cu care s-au îngemănat. 
Deși uneori în contradicție cu perceptele religioase 
(multă vreme au fost considerate păgîne, în conse
cință hulite), ele au îmbrăcat haina biblică, din ini
țiativa clerului, în încercarea de a le integra și sub
ordona oficial sărbătorilor bisericești. Cum de fapt, 
creștinismul apocrif românesc moștenea structura 
caracterologică a mitologiei dacice (ipostaza Urani
că și respectiv telurică a marelui zeu Z imolxes 
fiind preluate de sfinții Ilie și Petre, in mediul păs
toresc etc), nedeile, rugile, goviile, hramurile, tîrgu- 
rile și bîlciurile s-au păstrat deci in tiparele vechi, 
calendarul creștin adoptîndu-le și adaptîndu-le doar.

Un astfel de obicei multimilenar, mult mai să
rac în podoabe religioase, este Armindeniul, numit 
ulterior și rnaial în Transilvania. Sintagma semni
fică „prima zi" și vizează viața pastorală, esențială 
trăsătură mioritică a neamului nostru. Jicnii și toți ță
ranii români din Carpați sărbătoresc și acum înce
putul ciclului pastoral; în Vale și în alte zone este 
cunoscut sub numele de „măsuratul oilor" (de fapt 
al laptelui). In zilele noastre, sărbătoarea vernală 
păstorească a pierdut sensul vechi, inițiatic și mantia 
religioasă, evoluînd către spectacular, avînd prota
goniști ciobanii, dar și participanți din afara vetrei 
satului neimplicați deci în relațiile sale economice 
și sociale. De remarcat însă faptul că acest cuvînt 
„Armindeni" are la bază o noțiune latină care de
finea îngrijirea vitelor. Cînd această noțiune n-a 
mai fost înțeleasă de români, peste ea s-a suprapus 
fonetic, fiindcă era apropiat, dar și datorită coinci
denței cronologice slavul Armindeni.

Istoria mișcării muncitorești a încărcat cu noi 
sensuri simbolice această dată de referință a tradi
țiilor și obiceiurilor țărănimii icynâne, sărbătorirea 
zilei de 1 Mai, prevestind parcă liantul de forțe ale 
victoriei socialismului în țara noastră, apoi omoge
nizarea vieții noastre socialiste. (Ion VULPE)

car.

Despre 
lucrurile

Dreptul natural al pri
mului sosit.. Cei vechi ve
niră primii la Fîntîna lu
crurilor nespuse, băură pe 
săturate, umplîndu-și calmi 
ciuberele, scriind cu litere 
de aur pe argăsite piei de 
vițel. Și-au murit, trecînd 
în nemurire, populînd Pan. 
tlieonul cu umbrele lor.

Apoi ai venit tu. Sîmbu- 
relc tău, purtat de vînțul 
hazardului a germinat pe 
stînca minune a unui se
col minune. Te-ai cutre
murat cînd un ciob rătăcit

Reflecții

ORIZONTAL; 1) Visul de 
aur ai oricărei națiuni — 
Intre cal și călăreț ; 2) Ști
ință cu aplicabilitate tot 
mai mare in tactică și stra
tegie; 3) Răzbunări (pe ca
re le vrem numai în sport); 
4) Început de evoluție! — 
Ovidiu Varga — Ofițerii 
superiori; 5) A se adinei 
intr-o meditație (pl.) — A- 
cut ! 6) Acțiuni reacționare 
intentate de societatea bur
gheză împotriva oricăror 
intenții de progres social ; 
7) Ceas — Condiții grele 
de viață ce apar la. orice 
confruntare armată — E- 
mil Nicolau; 8) Tradiție a 
poporului român de a săr
bători la 9 Mai Ziua inde
pendenței României — Țe
sătură groasă de lină din 
care se confecționează hai. 
ne țărănești; 9) Infiltrați 
pe teritoriile ocupate de 
armata inamică; 10) Indis
pensabil obținerii oțelurilor
— Unealtă manuală 
prelucrare a fierului; 
Pasăre răpitoare cu nume
roase veleități războinice
— Pentru însănătoșirea lor 
ar trebui destinate fondu
rile alocate în 
narmărilor.

VERTICAL: 
ca „Apărarea 
Pană — Cuve 
locul Aradului ! — La in
trarea în oraș ! 3) Acțiuni 
întreprinse în limite ex
clusiv legale; 4) La hola-

de
11)

prezent î-

1) Reviste 
Patriei"; 2) 
! — In mij-

Pentru a ajunge la a- 
ceastă peșteră vom pleca 
din orașul Uricani, pe 
drumul DN 66A pînă la 
intrarea în localitatea Va
lea de Brazi, unde întîl- 
nim pîrîul cu același nu
me. Părăsim șoseaua prin, 
cipală pe partea dreaptă 
pentru a urma drumul de 
munte ce șerpuiește de-a 
lungul pîrîului. ~ 
jumătate de oră 
ajungem într-un 
defileu unde se 
serva mai multe peșteri. 
Peștera Urșilor de la Va
lea de Brazi are intrarea 
de dimensiuni reduse și 
se află pe partea stîngă 
a drumului, sub un 1- 
mens bolovan desprins 
din perete. De la intrare, 
galeria continuă trecînd

După o 
de mers 

frumos 
pot ob

Mtitorii fotografiază

Pregătiri de nedeie.

Foto : Vasile POLAK

rele limbii ebraice * 1 
drea Elena — La intrarea 
în institut ! 5) Activitățile 
grupărilor teroriste și neo
fasciste combătute de toate 
organizațiile democratice 
(sing, neart.); 6) Străbaterea 
unui ținut de la un capăt 
la altul de mai multe ori; | 
7) Aninul — Treisferturi 
din... Gopo I — Invalid de 
război; 8) A urzi — Fieca
re din treptele sistemului 
de organizare în armată ; 
9) Expunere — Uzina de 
piese laminate (sigla); 10) 
A enerva — Măgar; 11) A. 
parține populației indo- 
etiropene care a trăit timp 
de mai multe secole înain
tea erei noastre în nordul 
Mării Negre — Lipsită de 
rezistență la eforturi fizice 
și la boli; 12) Asia fără 
mijloc 1 — Teren de. sport 
împrejmuit cu tribune pen
tru spectatori — Intrare în 
avanpost !

de soare s-a prăbușit in 
centrul Hirosliimei și-ai 
vă/ut oameni vii cățărîn- 
du-se- pe Lună.

Dar Fîntîna secase, sleită 
de găleți mari și mici. In 
fundul ei licărea o mocirla 
banală din care virtuoși 
nocturni extrăgeau cuvin
te. Cu ulciorul gol te-ai 
întors. Pasăre de noapte 
rătăcită în colivia bibliote
cii tale. E tîrziu. Nu mai 
poți fi clasic, nici roman
tic, nici măcar sămănăto
rist. Tu poți să fii tu în
suți, sau să nu fii deloc. 
Și vei îmbrăda vrînd-ne- 
vrînd blugii sfîrșitului de 
veac. In miez de noapte, 
pe un stadion umed subli
mul trebuie să erupă zgo
motos din chitara ta, ca 
iii foc de artificii, capabil 
să orbească o secundă.

BucUră-te ! Tu trăiești 
cu adevărat îri timp ce ei 
trăiesc palid în amintirea 
celor vii. Și o vorbă c •- 
bră îți va veni în minte: 
in lume toate lucrurile au 
fost deja spuse. Noroc că 
nu s-a meditat suficient a- 
supra lor 1

Valeriu BUTULESCU

Petrișor MIREL, 
student

FRUMUSEȚI SUBTERANE IN CARSTUL DIN VALEA JIULUI (V)

Peștera Ursitor de la Valea de Hrazi
prin mai multe săritoare, 
pînă cînd ajungem într-o 
sală de dimensiuni miei.

Pentru vizitatorii mai 
puțin dotați cel mai indi
cat ar fi să continue drept 
înainte deoarece, pe par
tea stîngă, se formează, 
mai multe rețele cum ar 
fi Marele Labirint, Sala 
Pilierului, Galeria Maca
roanelor, care necesită e- 
chipament adecvat.

Așa că vom 
drumul nostru drept 
nainte. ■ Curînd 
junge la o săritoare, soli-

conținu a
î-
a-vom

De fa o duminica fa ofta
Anecdotele științei (XXIX)

...numele Canadei 
conform uneia dintre 
siuni, de la inscripția 
niolă „quanada" (aici 
mic) de pe una din hărțile 
maritime din perioada pre. 
mergătoare descoperirii țăr. 
murilor canadiene ?

★
...în orașele japoneze s-a 

introdus la toate semafoa
rele stradale și semnale 
sonore ? Acestea se co
nectează odată cu lumina 
verde, fiind foarte utile 
și nevăzătorilor. Dar pen
tru a nu spori vacarmul 
străzii, aceste semnale imi
tă cîntecul păsărelelor.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

in orașu-n care totul 
e în veșnică-nnoire, 
PRIMĂVARA și-a trimis, 
ca acont pentru sosire, 
ghiocei cu alb de vis.

, (Fiindcă ea întîrziase, . 
el ii spune, foc și pară, 
o părere-originală ;
„Ești la fel ca primăvara 1“
(Ca și ea._ nepunctuală).

Și deabia s-a dus omătul 
de prin părțile ferite, 
că se-ntrezăresc, mulțime, 
gropile descoperite.
(In care unii... calcă cu suspine!). 
Printre blocurile noi, .

. (sînt atît de multe-încît 
mai nu-ți vine ca să crezi), ' 
credem că-i momentu-oricît 
și aici de... spații verzi.
Restaurantul „BULEVARD",

cu noșlin- 
subte- 

deasupra 
continua 

ace- 
întîlni 
dificil 

Este 
10 • 

Sa- 
tre-

citîndu-ne unele 
țc do alpinism... 
ran. Ajunși 
săritoarei v om 
înaintarea, păstrînd 
eași direcție. Vom 
astfel cel mai 
punct al traseului, 
vorba de un horn de 
m care debușează în 
la Albă. Acest horn 
buie echipat cu o coardă 
de 20 m sau scăriță speo
logică. Sala Albă, cea 
mai frumoasă și, totoda
tă, și cea mai mare din 
peșteră, este împărțită în 
două părți.

pare rău 1 Anun- 
decanatul ca să 

din catalog, căci

Renumitul profesor me. 
lie Nicolae Lupu (1884— 

1966) strigă catalogul la 
prima oră de curs cu stu
denții anului IV de medi
cină din București :

— De ce lipsește colegul 
X... ?

— Este internat la spital. 
Are febră tifoidă, domnule 
profesor.

După o lună, profesorul 
se interesează insistent :

— Ce știți dc>spre cole- 
ul X... ?
— A murit, domnule pro. 

fesor.
— îmi 

țați însă 
fie șters 
astfel riscă să fie promovat 
medic ! glumi amar profe
sorul pe seama vechii bi
rocrații a facultății.

★
Auzind că marele 

cian american 
Oppenheimer 
scrie poezii, 
și-a exprimat uimirea față 
de două activități atît de 
contradictorii ale aceluiași 
om. „Pentru că, spunea el, 
omul de știință se silește 

fizi-
Robert 

(1904—1967) 
Paul Dirac

do- 
în-

...în Columbia cei care 
doresc să se căsătorească 
sînt obligați să urmeze 
cursuri de trei luni? La a- 
ceste cursuri se predă psi. 
hologia și dreptul familiei. 
După terminarea cursuri
lor absolvenții dau examen 
și obțin o diplomă. Aceas, 
ta este prezentată ca 
cument obligatoriu la 
registrarea căsătoriei.

★
...uriașele blocuri folosite 

de constructorii piramide
lor egiptene nu sînt lega
te prin mortar ? 
folosită nu a fost încă 
vătuită și pînă acum 
s-a găsit o metodă 
bună.

Culese de I.B.

Rețeta 
dez- 

nu 
mai

vine... și - a
(CRONICA RIMATA)

la-nălțime, 
bine „clasa", 
zile cu soare, 

l-așteptăm și cu... terasa.- 
Pantofarii-au reparat 
toate cizmele, (în fine), 
absolut fără fasoane. 
Croitorii-or să termine 
comenzile de... paltoane. 
Și, acum, cînd dă cu soare, 
iară ploile-s străine, 
soarele ținînd afișul, 
E.G.C.L.-u-n fine, vine, 
să repare-acoperișul. 
Și fiindcă se-apropie, 
și aici, partea finala ; 
„Primăvara-aceasta. totuși, 
parcă ar fi o copie...".

.(Dar o vrem... originală).

toată iarna 
etalîndu-și 
fiindcă vin

Prăbușirile imense din 
prima parte a sălii dimi
nuează întrucîtva aspectul 
de .gigant, dar, înaintînd, 
vom trece in a doua parte 
a sălii unde începe să 
devină frumoasă: tavanul 
încărcat cu stalactite de 
toate mărimile, podeaua 
de un alb strălucitor, pe
reții pe care scurgerile ii 
acoperă de sus pînă jos.

După ce admirăm a- 
ceste frumuseți și blitzu
rile aparatelor fotografice 
și-au făcut datoria, vom 
continua călătoria noastră 
subterană intrînd în Ga

formă 
pînă

din Plimonth 
pe la începutul 
al XVII-lea un

să exprime într-o 
clară ceva neștiut 
atunci, în timp ce poetul 
exprimă într-o formă cît 
mai neclară ceva știut de 
mult de toată lumea !“.

★
Societatea Naturaliștilor 

a premiat 
secolului 
apicultor 

numit Wildman. Acesta a 
prezentat trei roiuri de al
bine dresate care stăteau 
unul pe oȘrazul lui, altul 
pe umăr, și al treilea în 
buzunar ! La sunetul unui 
fluier, roiurile se îndrep
tau către niște stupi mici, 
fiecare la stupul său. La 
al doilea fluierat albinele 
veneau să-și reia locul pe 
Wildman.

In motivarea premierii, 
s-a menționat și faptul că, 
deși experiența a fost re
petată de mai multe ori, nici 
Wildman nici juriul n-au 
fost înțepați. Statutul so
cietății prevedea că se a- 
cordă premii numai pen
tru descoperiri practice !

★

Ca toate celelalte științe 
și medicina beneficiază 
în prezent de aportul 
inței contemporane, 
poats ilustra această 
mație cu ajutorul 
exemplu care se referă 
ma. tica modernă.

Un medic care posedă o 
solidă cultură matematică 

ir putea adresa astr 
nui bolnav: „Boala de care 
suferi dumneata are o pro
babilitate de vindecare de 
1 la 10 cazuri. Deoarece, 
pînă acum, au murit nouă 
cazuri pe care le-am tra- , 
tat, din punct de vedere 1 
probabilistic, este posibil 
să

ști-
Se 

afir- 
unui 

la

te vindeci".

Culese de
Ilie BREBEN

Mircea ANDRAȘ

)

• - t\

de

își

leria Proteul.
Prima porțiune de _ 30 

m este cea mai frumoasă; 
pereții sînt îneăreați 
draperii și cascade.

Deodată, galeria 
schimbă brusc aspectul ; 
nici un fel de formațiuni, 
doar imenși bolos ni pră
bușiți. In cea mai mare 
parte podeaua este aco
perită eu un strat gros 
de pămînt plin cu oase 
ale ursului de’ cavernă 
(Ursus Spelaeus). Inain- 
tind vom observa. pe 
partea stîngă. > ramifica
ție ce duce in Labirintul 
Mic și Galeria Marilor 
Puțuri.

(Va urma) 
Bor IULIUS, 

Mihai CHIU AIA, 
U.S. „Hidroearst" Vul can
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memento
Ample manifestări 

și luări de poziție împotriva 
înarmării nucleare

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). La sediul Na
țiunilor Unite din New 
jt'ork s-a încheiat simpozio
nul internațional cu tema 
>SupraV 'țuirea în epoca 
nucleară", reuniune la care 
au participat secretarul ge
neral al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar. precum
Ji o serie de cunoscuți oa
meni politici din Europa,
Asia, Africa și America
latină, laureați ai premiu
lui Nobel, diplomati.

Documentul final adop. 
tat se constituie într-un 
apel către toate puterile 
nucleare de a se angaja 
Să nu utilizeze asemenea 
arme, care ar pune în pe
ricol existența întregii u- 
manități. De asemenea, 
participanții au subliniat 
necesitatea încetării pro
ducției și amplasării de 
arme - ’eleare și a siste- 
melo. lor de transport, o-

PE SCURTPE SCURT
• SAN SALVADOR. Gu

vernul Salvadorian și-a 
prezentat demisia pre
ședintelui Napoleon Duar
te, a anunțat secretariatul 
pentru informații al pre
ședinției. Comunicatul o- 
ficial precizează că demi
sia este menită să permi
tă șefului statului să e- 
fectueze o „restructurare" 

pririi militarizării spa
țiului cosmic, realizării 
unui acord cu privire la 
interzicerea generala și 
totală a experiențelor cu 
arme nucleare.

☆
DELHI 27 (Agerpres). Din 

inițiativa Comitetului pen
tru unitate națională, la 
Delhi a fost organizat un 
miting de masă împotriva 
pericolului izbucnirii unui 
război, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și dezar
mare. Participanții — oa
meni politici, deputați ai 
parlamentului, oameni de 
știință și cultură — au sub
liniat că pentru asigurarea 
dezvoltării în pace a tutu
ror popoarelor lumii se
impune realizarea unor
acorduri acceptabile, lăr
girea colaborării și co
operării între statele cu
sisteme sociale diferite.

PE SCURT
a guvernului — relatează 
agenția France Presse.

• BRUXELLES. In pe
rioada ianuarie 1979 — a- 
prilie 1985, prețurile pro
duselor petroliere au cres
cut, în medie, cu 66 la 
sută în țările membre ale 
CEE, relevă un raport al 
Comisiei Pieței comune 
dat publicității la Bruxel
les.

Lucrările sesiunii Comitetului mixt
ONUDI — ROMÂNIA

VIENA 27 (Agerpres). La 
sediul Oficiului O.N.U. 
din Viena s-au desfășurat 
lucrările sesiunii a Xl-a 
a Comitetului mixt
al Centrului comun
ONUDI — România. Lu
crările au permis o trece
re în revistă a activității 
de ansamblu desfășurate în 
ultimul an de Centrul co
mun ONUDI — România 
de la București. De ase
menea, a fost examinată 
contribuția pe care Centrul 
o poate aduce Ia realizarea

Întîlnire la nivel înalt
sovieto-polonă

VARȘOVIA 27 (Ager
pres). După cum transmi
te agenția TASS, sîmbătă 
a avut loc la Varșovia o 
întîlnire între Mihail Gor- 
baciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone.
Conducătorii celor două
partide, precizează agen
ția, au reafirmat linia
principială a P.C.U.S. și 
P.M.U.P. privind întărirea 
în continuare a prieteniei 
și adîncirea colaborării 
multilaterale între Uniu
nea Sovietică și R.P. Po
lonă. A fost afirmată, tot
odată, hotărîrea comună 

unor proiecte în anii 1985 
și 1986 în domenii de in
teres major pentru țările 
în curs de dezvoltare.

In cadrul lucrărilor se
siunii conducerea ONUDI 
a apreciat în mod deosebit 
contribuția României la 
creșterea rolului organiza
ției în direcția industriali
zării țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și par
ticiparea țării noastre la 
realizarea de programe și 
proiecte finanțate de 
ONUDI.

I
I
1
I
I
I
I 
I
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de a acționa pentru redu
cerea încordării interna
ționale, de a face totul 
pentru menținerea păcii 
și securității pe continen
tul european și în întreaga 
lume. In acest context, a 
fost subliniată importanța 
întîlnirii la nivel înalt a 
conducătorilor de partid și 
de stat ai țărilor partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia, în cadrul căreia 
s-a hotărît prelungirea va
labilității tratatului.

Mihail Gorbaciov a ac
ceptat invitația lui Woj
ciech Jaruzelski de a face 
o vizită de prietenie în 
Polonia, data acesteia ur- 
mînd să fie stabilită ulte
rior, relatează TASS.

I
I 
I
II
I 
I
I
I 
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FILME

29 aprilie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Zonă pericu
loasă; Unirea.- Micul ma
re hocheist; Parîngul : 
Zbor periculos.

PETRILA: De patru 
ori start.

LONEA: Dacă e di
vorț, divorț să fie.

VULCAN — Luceafărul; 
Legenda statuetelor
Chang.

LUPENI — Cultural : 
In așteptarea lui Filip.

URICANI: Dosarul al- 
bastru.

TV
28 aprilie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.
12,00 Campionatele in

ternaționale de gim. 
nastică ale Româ
niei (masculin, fe
minin). Aspecte din 
finalele pe apara
te. Transmisiune di
rectă de la Sala 
sporturilor din Plo
iești.

13,00 Album, duminical.
14,45 Imagini din Japo

nia.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.

19.20 Aniversarea a 40 
de ani de la victo
ria asupra fascis
mului și sărbători
rea „Zilei Indepen
denței României". 
Drumuri de jertfă 
și glorie (II).

19.40 Omagiu muncii. 
Spectacol litcrar- 
muzical-coregrafic

- realizat în colabora
re cu Consiliul Cen
tral al Uniunii Ge
nerale a Sindicate
lor din România.

20.20 Film artistic (color). 
Drum de munte.

21,50 Telejurnal.

29 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15 Muncitorești voin

țe, sub tricolorul 
steag. Versuri și 
cîntece patriotice și 
revoluționare.

20,25 Actualitatea în eco
nomie.

20.40 Tezaur folcloric 
(color). Pentru rod
nicia pămînturilor 
noastre — cîntece 
și obiceiuri de mun
că.

21,00 Roman foileton (co. 
lor). Verdi. Episodul 
11.

21,50 Telejurnal.

Prognoza vremii pentru 
luna mai

După cum ne comunică 
Institutul de meteorologie 
și hidrologie, vremea se 
va caracteriza în luna mai 
printr-o instabilitate ț>ro- 
nunțată și cu fluctuații ter
mice rapide. Regimul plu
viometric va fi excedentar 
în nord-vestul țării și în 
zonele de deal și de mun
te, ușor deficitar, în sud- 
vest și normal în celelal
te regiuni. Temperatura ae. 
rului se va situa în jurul 
valorilor normale, excep
tând zonele din nordul ță
rii, unde va fi ceva mai 
scăzută.

In prima decadă, vre
mea va fi instabilă, îndeo
sebi în regiunile sudice și 
de răsărit. In primele zile 
vor cădea ploi locale, mai 
ales în Moldova, Dobrogea, 
Muntenia și Oltenia. Aria 
ploilor se va extinde trep
tat în toate regiunile țării, 
acestea fiind mai ales sub 
formă de aversă însoțite 
de descărcări electrice. 
Vintul va sufla slab pînă 
Ia moderat cu intensificări 
de scurtă durată în estul 
țării și la munte. Tempe
raturile minime vor fi 
cuprinse între 4—14 grade, 
iar cele maxime intre 14 
și 24 de grade, mai ridica
te la sfârșitul decadei, în 
sudul țării, unde, local, vor 
depăși 30 de grade.

AUTOBAZA BRAD
din cadrul I.T.A. Hunadoara

încadrează
— conducători auto pentru ACȚIUNEA 

CĂRBUNE Cimpu lui Neag.
Informații se pot lua de la biroul perso

nal din Autobaza Petroșani. i
_____ ___  __________ I

In a doua decadă, vre
mea va fi schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi, îndeosebi sub 
formă de aversă, în toate 
regiunile țării. Izolat vor 
fi condiții de producere a 
grindinei. In zonele de
munte, la altitudini de
peste 1800 m, precipitațiile 
vor fi și sub formă de la- 
poviță și ninsoare. Vintul 
va sufla moderat, cu in
tensificări de scurtă du
rată. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în
tre 5 și 15 grade, izolat 
mai coborîte, iar cele ma
xime între 15 și 25 grade, 
mai ridicate la începutul 
și sfîrșitul decadei.

Decada a treia se va 
caracteriza printr-o vre
me frumoasă. In primele 
zile vor mai cădea ploi în 
jumătatea de est a țării, a- 
poi ele vor fi izolate și 
se vor semnala mai ales 
în zonele de deal și de 
munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade, iar cele ma
xime între 18 și 26 grade, 
mai ridicate în sudul țării, 
unde vor depăși 30 de 
grade la sfîrșitul lunii.

(Agerpres)

MINERUL URICANI — 
MINERUL BARBATENI 
6—2. Deși jucătorii din
Uricani au luat un start 
bun în partida cu colegii 
lor din Bărbăteni, au ob
ținut victoria mai greu de. 
cît arată scorul. întâlnirea 
a avut momente de-a drep
tul dramatice. Cum era de 
așteptat, cei care s-au a_ 
flat primii la cîrma jocu
lui au fost gazdele care 
însă ratează bune ocazii, 
în min. 4 prin Bălan și 
min. 5 Diniș, de a deschi
de scorul. Dar, treptat, 
oaspeții ies la atac și în 
min. 20 se produce dezno- 
dămîntul neașteptat; apă
rarea gazdelor gafează în 
frunte cu portarul Pițiguș, 
de acest lucru profită Ion 
Gheorghe, de la oaspeți, 
care deschide scorul. După 
numai 5 minute, pe fondul 
unor nervozități, de care 
dau dovadă jucătorii gaz
dă, Lumperdean I specu
lează din nou o greșeală a

Rezultate bune obținute de pionierii Văii Jiului 
la etapele județene

ATLETISM

In ziua de 20 aprilie, pe 
stadionul „Cetate" din De
va, s-a desfășurat etapa 
județeană a campionatului 
de atletism pe echipe, re
zervat școlilor generale 
(clasele V—VIII), fete și 
băieți. La această întrecere, 
municipiul nostru a fost 
reprezentat de echipa de

ȘAH

O partidă cu multe goluri
apărării gazdă și ridică 
scorul la 2—0... pentru oas
peți. Gazdele se pun greu 
pe picioare; prima repriză 
.și chiar partida par pier
dute, la un moment dat. 
Dar ce nu au reușit în 42 
de minute, gazdele reușesc

CAMPIONATUL
JUDEȚEAN DE FOTBAL

în ultimele minute ale re
prizei. Astfel, în min. 43 
Lumperdean II (cel de la 
Minerul Uricani), primește 
o pasă de la Andraș (la o 
cursă solitară a lui Bălan 
care îl întrece pe Petro- 
van) și acesta cu un șut 
scurt și sec îl bate pe por
tarul oaspete, reducîncl din 
handicap. După numai un 
minut (44), Diniș pătrunde 
cu mingea la picior și în
scrie aducînd egalarca. A- 
celași Diniș, în min. 45, 

băieți a Școlii generale 
nr. 4 Petroșani și cea de 
fete de la Școala generală 
nr. 3 Lupeni, ambele cam
pioane municipale pe 1985. 
Prezentînd o echipă bine 
pregătită, sportivii antre
nați de profesoarele Iulia- 
na Pop și Maria Biscărea- 
nu au reușit să obțină ce
le mai bune rezultatte, să 
devină campioni județeni

reprezentat de cei mai 
talentați copii, la toate ce
le 3 categorii de vîrstă. 
Iată locurile ocupate de 
pionierii Văii Jiului: cate
goria 8—10 ani: Daniela
Munteanu (Școala gen. nr. 

repetă faza și 3—2 pentru 
gazde.

In partea a doua a întîl
nirii, gazdele combină mai 
bine mărind ritmul jocu
lui, iar ca rezultat, în min. 
52 Andraș înscrie, la un 
corner, cu capul și 4—2. 
Gazdele domină în conti
nuare; în min. 79 Sătmă- 
reanu este deschis în a- 
dîncimc mai face doi pași 
și cu un șut puternic ri
dică scorul la 5—2. După 
acest gol jucătorii gazdă 
par mulțumiți oprind „mo
toarele", oaspeții simt a- 
cest lucru și se aruncă 
în atac, dar portarul Ban- 
ga, în formă bună, nu le 
dă nici o speranță.

Cind conturile păreau 
încheiate, la un atac al 
gazdelor, Lazăr este placat 
în suprafața de pedeapsă; 
tot el transformă impeca
bil lovitura și 6—2 pentru 
gazde.

Ilie COANDREȘ 

și să participe la etapa su
perioară. Iată componența 
echipei cîștigătoare: Valen
tin Crișan, Cristian Suciu, 
Bogdan Stoica, Ilie Bote- 
zatu, Bujor Gălățean și Io- 
nuț Ciorcean.

Echipa de fete de la 
Școala nr. 3 Lupeni (pro
fesor, Petru Vasiu) a obți
nut un merituos loc trei 
în această dificilă întrecere.

2 Petroșani) — locul III și 
Dorin Moroșan (Școala ge
nerală Banița), de aseme
nea, locul III; 11—12 ani: 
Adriana Diacu (Școala gen. 
nr. 3 Lupeni) — locul I.

ȘAH

Preparatorul 
Lupeni, 

campioană 
municipală

In 7 aprilie 1985 s-a în-' 
cheiat campionatul muni
cipal de șah pe echipe la 
care au participat 10 re
prezentative din cadrul în
treprinderilor și instituți
ilor municipiului.

In ultima etapă s-au în
registrat următoarele re
zultate: I.U.M.P. — C.F.R. 
1—5, Preparația Lupeni — 
I.M. Dîlja 5,5—0,5, Jude
cătoria — I.P. Morărit 5—1, 
ȚC.P.M.C. — Hidromin I 
2,5—3,5, Hidromin II — 
Dinamo (Pompieri) 3—3.

Iată și clasamentul fi
nal : 1. Preparația Lupeni 
45 puncte, 2. Judecătoria 
Petroșani 38 puncte, 3. 
I.C.P.M.C. 31,5 puncte, 4. 
Hidromin I 29,5 puncte, 5. 
I.M. Dîlja 29 puncte, 6. 
Dinamo (Pompieri) 24 
puncte, 7. I.P. Morărit 23,5 
puncte, 8. Hidromin II 
20,5 puncte, 9. C.F.R. 19 
puncte, 10. I.U.M.P, 10 
puncte.

La organizarea și buna 
desfășurare a acestei între
ceri șahiste, un deosebit 
merit revine tuturor res
ponsabililor de șah din 
secțiile de profil partici
pante, șî în mod special 
tovarășului loan E-'rzan 
Muntean (președintele co
misiei municipale), Eugen 
Șink, Viorel Diaconu, 
Constantin Iacob, Nicolae 
Mesaroș, membri ai comi
siei municipale de șah.
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COLEGU L DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GlIEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2. Telefoane: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.

Tot la Deva, în sala spor
turilor, s-au desfășurat în
trecerile de șah „Memoria
lul Carol Drozd", la care 
municipiul nostru a fost


