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adaptată 
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și ele

Glorioasei aniversări 

a partidului, 

cinstirea fapțelortlejnuncă

mecanizarea este 
condițiilor de 
rezultatele sînt

Anul acesta se împlinesc 
zece ani de cînd a fost pus 
în funcțiune primul abataj 
frontal echipat cu complex 
de susținere mecanizată și 
combină, la mina Uricani. 
In toți acești ani în sub
teranele mined au fost în
cercate și folosite aproa
pe toate ti- ______ 
purile de com
plexe de sus
ținere meca
nizată, atît 
de înălțime 
mică, medie 
cît și mare.
Acolo unde aceste utilaje 
au fost adaptate condiți- . 
ilor de zăcămînt s-au ob
ținut cu ele adevărate re
corduri. Dar nu în toate 

; cazurile s-a ținut cont de 
' condițiile geotectonice și a- 

ceste utilaje moderne au de
venit o povară pentru cei 
care trebuiau să le folo
sească. Pînă nu demult, 
mai exact pînă în a doua 
jumătate a lunii ianuarie, 
în cele două abataje fron
tale echipate cu susținere 
și tăiere mecanizată lu
crul pentru cele două bri
găzi punea probleme deo
sebite. Productivitatea
muncii obținută era cu 
mult sub sarcinile planifi
cate.- Friabilitatea acoperi
șului și falia care a apărut 
la jumătatea frontului de

lucru erau problemele cu 
care se confruntau minerii 
din brigada condusă de 
Petru Mandri.ș, care exploa
tează complexul de marc 
înălțime, iar minerii din 
brigada condusă do Gheor
ghe Radcș, care folosesc 
complexul de înălțime mi- 

că de tipul 
SMA-2 PH, pe 
o înclinare de 
30 de grade, 
aveau proble
me 
de 
al 

cu transportorul 
șie și c.u celelalte 
portoare de pe flux. Toa
te aceste neajunsuri tre
buiau înlăturate. Minerii 
din frontale, împreună 
conducerile sectorului 
B. și minei au căutat 
Iuții pentru îmbunătățirea 
activității în cele două a- 
bataje, soluții care nu au 
întîrziat să apară. In aba
tajul cu complex de mare 
înălțime a fost 'modificată 
tehnologia de lucru, ceea 
ce a determinat îmbunătă
țirea condițiilor de mun
că pentru Petru Mandriș și 
ortacii lui. Productivitatea 
muncii obținută a crescut

Gheorghe BOȚEA
(Continuare in pag. a 2-a)

Animație pe bulevardul Petroșaniului

Sectorul I al I.M. Paroșeni

Cu planul trimestrial îndeplinit
Minerii- sectorului I de la I.M. Paroșeni sînt 

cei care în anul trecut au ocupat locul I în întrece
rea socialistă pe Valea Jiului. Acest succes a mo
bilizat puternic colectivul sectorului îneît a debu
tat și în acest an cu rezultate bune în muncă, fi
ind primul sector care reușește să realizeze sarcini
le de plan trimestriale cu opt zile mai devreme, ca 
urmare a celor 6000 tone de cărbune extrase supli
mentar de la începutul anului.

La acest succes o contribuție deosebită au avut-o 
brigăzile de frontaliști conduse de Vasile Cojocaru 
și Mihai Barbacaru. Cele două brigăzi exploateză 
abatajele frontale echipate eu complexe de susți
nere mecanizată de tipul SMA-2 și combină de tăie
re. Productivitatea muncii realizată în cele două a- 
bataje a fost superioară sarcinilor planificate, în 
medie, cu 2000 kg pe post.

Brigada condusă de Laszlo Matyus din cadrul 
sectorului III — I.M. Lupeni este o formație bine
cunoscută în Valea Jiului. In imagine schimbul con- , 
dus de Gheorghe Leahu, împreună cu maistrul loan 
Statnic, înainte de intrarea în subteran. ' ’

Soluțiile redresării se află în 
puterea colectivului

;__ „Li- nătăți structura pe mese-
“'"declara briga- ; e ni a formației de pregătiri,

„Ne vom putea face pla
nul, dacă...** 2—------- 
dierul Constantin Botoaga, 
de la mina Livezeni la 
sfirsitul investigației noas
tre privind motivele pentru

în măsura posibilităților, 
desigur*'. Mai. mult decît 
atit, din pricina neacope- 
ririi ~u efectiv au fost ca-

este, subliniază 
aprovizionarea 
material, în speță armături 
T1I 5. Ele nu vin la timp, 
în front și

brigadierul, 
ritmică, cu

această

A '

In noapte, la
m

Forfota obișnuită a gă- are o întîrziere necunos- I 
cută**. Firesc, se nasc în- » 
trebări. Biroul de infor- 1 
mâții este luat: cu asalt. J 
Mă îndrept spre clădirea ț 
R.C.M -ului, unde Ion Li- L 
curiei, operator progra- J 
mator îmi spune' „La Bă- ) 
nița, cu 30 de metri îna- i 
iute de ieșirea din stație ț 
la linia trei, s-a rupt un ț 
cablu de înaltă tensiuryx I 
Decuplare generală. Lo- J 
comctivele electrice nu ț 
mai pot fi urnite din ț 

H. ALEXANDRESCU ț

rii. Lume care pleacă, lu
me care vine, oameni 
stînd în așteptare, discu- 
tînd cu aprindere s-iu mai 
în șoaptă. Se apropie ora 
sosirii în stația Petroșani 
a acceleratului 244, un 
tren care unește aflai mul
te municipii cu capitala 
țării. Tn contrast cu agi
tația gării, fulgi de nea cad 
alene* albind ușor peroa
nele și terasamentele. 
Dintr-o dată o voce a- 
nunță, prin stația de am
plificare a gării ..Trenul 
accelerat 244 din direc-ția_ 
Deva pentru București.(Continuare în pag. a 2-a) ț
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I SERAL1STUL
I In autobuzul care adu

cea spre Petroșani schim
bul I de la Lupeni, în- 
tîmplarea a făcut să stau 

I lîngă un țînăr, cu privi- 
I rile mereu plecate pe o 
I carte. Involuntar, cu o 
I „indiscreție** care în âse- 
I menea situații este mai 

mult un reflex al ochiu
lui, am parcurs și eu, 

I rapid, textul. Era o pagi
nă în limba franceză,

• dintr-un manual, aveam 
j să înțeleg cînd tînărul a

Creșterea animalelor - îndeletnicire a celor

vrednici

la 70 de ani,

care formația 
ce o condu- 
ce nu își rea- 
lizează runda- 
men tele. Să l&OSi
insistăm asu- $$$$1
pra acestor —M

„duca , pentru 
că, sîntem convinși, din 
analiza lor se desprind și

• soluțiile redresării.
Prima condiție, sublinia

ză interlocutorul, este o 
mai bună plasare a postu
rilor. „In brigada mea, eoni- . 
pusă din 9 oameni, am. ; 
doar doi mineri și nici'un 
vagonetar. De aceea, aș 
solicita, sprijin -de - la sec-:,, 
lor ^ște vorba dc sectorul 
IV*. pentru a mi se îtnbu-

zuri în care brigada a c- 
fcctuat, într-o zi, doar cîte 
două schimburi din trei**. 
Toate acestea ș-au reper
cutat, firește, asupra acti
vității de pregătire, 1 care, 
se știe, este hotărâtoare 

; pentru punerea în func
țiune a noilor 
pentru soarta

. viitoare.
O cțltă condiție indispen- 

. sabilă realizării planului

capacitățl, 
producției

din 
pricină se di

reg ist r< aza
.timpi n iorți“, 

pierd, 
într-o săptă- 
mitiii. pînă la 
2—3 șuturi 
pline. „Dacă 

va ajuta și în 
i nc 

vom putea realiza planul**.' 
Iată, deci, un angajament 
asupra onorării căruia vom 

Pînă atunci, supu- 
pe această cale, 
conducerii âectoru-

se

sssss

sectorul ne 
această privință, noi

reveni, 
nem, și 
atenției

C. T. DI ACONU ,

(C’ontihuare în pag. a 2-a)

kg carne la fondul sta
tului. In fiecare an, ridic - 
în jur de 30 000 lei nu-.-, 
mai pe contracte.

Trebuie spus, nu în ul
timul rînd, că la data. 
cînd am fost noi în ogra
da. lui din Cimpa, am 
văzut 15 bovine, doi cai, 
mulți, mulți iepuri și 
multe păsări. In fiecare 
an contractează 3—4 bo- 

___v- vine. Anul acesta are 3 
un premiu, precum și, re- contracte și deja au ajuns 
compense în produse ’* 1 ■
gricole și unelte. Vorbește 
mult și repede. Cred că 
gîndește mai repede decît 
poate vorbi. Are minte 
ageră, ascuțită. Zice:

— Ne descurcăm bine. 
Mîna de lucru e scumpă, 
dar o : scoatem la capăt. 
In 15 ani, de cînd sînt în 
pensie, am dat vreo 30 900

Are niște mustăți mari, 
stufoase, albe și .păr că
runt. Este un bărbat în 
putere încă, deși a trecut 
de 70 de ani. A lucrat la 
mina Lonea 32 ani, acum 
stă înțr-o casă, la . intra-, 
rea în Cim.pa. II cheamă 
Dumitru Bunea și a fost 
declarat, anul trecut, cel 
mai bun crescător de a- 
nimale de pe, raza orașu
lui Pețrila. -A primit și

a- la 400 kg fiecare. La ora 
6 este în grajd... Greu, 
dar să-1 Ascultăm :

— E o problemă cu vi
tele. Trebuie să știi, do cînd 
se naște, totul despre fie-

Mircea BUJOREȘCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

I închis volumul de .clasa 
. a Xll-a . Și tot involun- 
I; tar, memoria a refăcut 

fizionomia celui de lîngă 
mine: îl zărisem, în trea- '

I căt, la lămpărie, cînd își 
| primea marca, după șut.

Pe retină mi 
pentru cîteva clipe, silu-

. eta sveltă, cu 
tînărulul care

. I cifra textul într-o limbă 
străină.

I Suprapuse una peste 
alta, cele două imagini 
cu același tînăr mi se 

' par, la „developare**, 
| semnificative prin alătu- 
* rarea lor. Pentru că nti 
I este de loc lipsit de sem- 
' nificație în contextul . 
I condiției intelectuale a 

minerului de azi că, în
tre două șuturi, ,sâ înve
țe pentru a-și lărgi ori-

I zontul de cunoaștere, pen- 
I tru a-și îmbogăți ctinoș- 
I tințele de cultură gene- 
'• rală. Și în arhiva mea 
I sentimentală, și nu nu- 
I mai sentimentală, așez cu 
I grijă și respect acest ta

blou: :.
, ...Un tînăr miner învă-

țînd limba franceză.
. C. T. D.

se fixase,

cască, a 
acum des-
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Pe teme

(Urmare din pag. I) pe post. De fapt, înce- (Urtnare din pag. I)

se
puterea colectivului

(Urmare din pag. 1)

de

satuluiUrmare din pag li Fruntea

usturoi, 
i luat 
pentru 
eu cît 
și în

de sezon

doar 50 de
momentul pro-

Centrul de pîine-lapte 204 Uricani, din cadrul I.C.S. Mixtă Lupeni, con
dus de comunista Veronica Vatră, a depășit, în primele luni'ale acestui an, 
planul cu 34 000 lei. Foto: P. IOAN

de contact, a- 
ajutorul unei 
Diesel la Io-

Soluțiile redresării

In acest început de pri
măvară capricioasă, zilele 
însorite alternînd cu alte
le în care ninge, locuito
rii din Valea Jiului, tot 
mai mulți de la Un an la 
altul, își concentrează a- 
tenția asupra viitoarelor 
grădini aflate pe terenuri 
extravilane, în afara spa
țiului clădit al localități
lor, în care vor cultiva 
zarzavaturi pentru nevoi
le familiei. In fixarea 
planurilor de cultură un 
moment important îl con
stituie procurarea, semin
țelor și uneltelor necesa
re jn tot timpul anului. 
Ce oferă unitățile de pro
fil gospodarilor? Cum slnt 
aprovizionate în această 
perioadă? Sînt întrebări, 
de mai larg interes, la 
care am căutat răspun
sul în unitățile CPV1LF 
și cele care vînd unelte 
agricole.

— Intr-adevăr, aici în 
Valea Jiului s-au extins 
preocupările locuitorilor 
de a cultiva legume, ne 
spunea tovarășul I.ăscuț 
Rădoni, directorul CPVILF 
Petroșani. Cele mai soli
citate semințe sînt cele 
de morcovi, pătrunjel, sa
lată, castraveți, i 
arbagic. Noi am 
măsuri din timp 
a ne aproviziona, 
mai multe soiuri 
cantități cît de cît sufi
ciente, de la Centrul de

semințe din Orăștie. In 
unitățile noastre au fost 
și s-au vîndut semințe, 
totuși, ținînd seama de 
cerințele populației, prin- 
tr-o adresă am solicitat 
să ne mai livreze supli
mentar. Chiar astăzi (20 
martie —- n.n) am primit 
aceste semințe care se

vor găsi în zilele urmă
toare la Uricani — uni
tatea 23, Lupeni — uni
tățile 14 și 34, Vulcan — 
unitățile 18 și 46,
noasa — unitatea 36, 
troșani — unitățile 2 
Petrila — unitatea 38, 
nea — unitatea

Informîndu-ne 
se vor afla în 
am aflat că cei
pot cumpăra pentru gră
dini semințe de morcovi, 
pătrunjel, salată, ridichi, 
castraveți, dovlecei, sfe
clă roșie, mărar, chiar și 
de conopidă, varză, roșii, 
ardei (gras, gogoșari, ca- 
pia, iute), toate în canti
tăți suficiente adică mult 
superioare perioadei co

respunzătoare din anul 
trecut.

Și magazinul „Parîngul" 
din Petroșani, aparținînd 
filialei I.C.R.M., este mai 
frecventat în această 
rioadă.

— Cumpărătorii ne 
licită diverse unelte 
muncă , pentru grădini, ne 
mărturisea tovarășa Elena 
Codrea, șefa magazinului. 
Și avem să le oferim des
tule obiecte de uz gospo
dăresc, cum sint tot fe
lul de sape și sapăligi, 
lopen și tîrnăcoapc, furci 
și coase, foarfeci pentru 
curățat pomi și arbuști 
și multe alte articole. Da
că magazinul ar fi lă un 
vad comercial, vînzările 
ar fi cu mult mai mari 
deoarece mulți cetățeni, 
care nu sînt din. Petro
șani, trebuie să se inte
reseze insistent pînă cînd 
a.jung la noi...

Așadar, două mari pro
bleme Ia ordinea zilei a- 
vînd perspective de so
luționare afirmativă. Cu 
atît mai mult gospodarii 
din Valea Jiului își pot 
definitiva planurile pentru 
grădinile aflate în jurul 
localităților, pe terenuri 
închiriate do către con
siliile populare care în
curajează, astfel, preocu
pările de cultivare a le
gumelor.

Noua preparație din 
Uricani se află în sta
diu avansat al lucrări
lor de execuție, exte
rioare. Punerea în 
funcțiune a acestei noi 
capacități de preparare 
contribuie la valorifica
rea superioară a cărbu
nelui extras în vestul 
bazinului nostru carbo
nifer.

Foto: Ioan PRICOPI

Mecanizarea, adaptată 
condițiilor de zăcămînt

tal un nivel superior sarci
nilor planificate cu aproa
pe 1000 kg pe p o s t. 
In a b a t a j u 1 lui 
Gheorghe Radeș s-a îmbu
nătățit fluxul de transport 
prin modificările aduse de 
minerii din brigadă, îm
preună cu echipa „service" 
la transportorul de pe fî- 
șie, iar tioliul de siguran
ță al combinei a fost, în
locuit cu 0 pîrghie de 
menținere a combinei. Toa
te aceste îmbunătățiri a- 
duse utilajelor din abataj 
au dus la obținerea unor 
randamente superioare sar
cinilor planificate cu 2000

kg .
pînd din a doua jumăta
te a lunii ianuarie produc
ția extrasă de sectorul II 
B a crescut la nivelul sar
cinilor planificate. Ba, mai 
mult, in februarie și mar
tie colectivul sectorului a. 
recuperat o bună parte din 
minusul înregistrat în pri
ma lună. „Avem toate 
condițiile create ca pînă la 
sfîr.șitul acestei luni să re
cuperăm integral minusul, 
astfel încit să ne înscriem 
încă din primul trimestru 
din acest an, în sarcinile 
planificate la producția fi
zică", ne spunea sing. Ioan 
Dâi'ilă șeful sectorului

» • 
-atribuțiuni precise în 
ceasta privință,, nu vede 
clar dacă nu soluțiile, mă
car pricinile rămînerii în 
urmă a brigăzii ce i s-a 
încredințat. Cum s-ar 
spune, ne face impresia că 
brigadierul a cam scăpat, 
cum se spune, „filul din 
mînă". Altfel, cum se ex
plică faptul că formația 
se număra printre „frunta
șele" absențelor nemotiva- 
tc ?! Chiar în ziua inves- 

urmă? Bătaia de tigației noastre, lipsea de 
la șut nici mai mult nici 
mai puțin decît însuși șe
ful de schimb. Aurel Leu
că.

Supunem atenției condu- , 
cerii minei situația acestei 
brigăzi, care nu este una 
oarecare, ci un colectiv nu
meros ,39 de oameni), cu 
o bună structură pc me
serii, înzestrat cu un uti
laj. de mare randament, 
adică un puternic poten
țial productiv, care ar 
trebui să aibă un cuvînt 
greu de spus în realizarea 
planului pe sector și chiar 
pe întreprindere. Iată de 
ce sperăm că, atunci cînd 
vom reveni, într-o viitoare 
investigație, cauzele rămî- 
nerii în urmă vor fi fost te* 
meinic analizate și definitiv 
înlăturate.

lui solicitările brigadierului 
Constantin Bortoagă,

Frontaliștii conduși
Dumitru. Perju lucrează, în 
sectorul III, într-un abataj 
de mare productivitate, do
tat cu un SMA 2. Aici, 
spre deosebire de formația 
lui Constantin Botoagă, și 
plasarea și aprovizionarea 
cu materiale sînt bune. Ca
re este atunci cauza rămî- 
nerii în 
cap o dă... o galerie de 
cap, care, ne spune inter
locutorul, nu are profil 
corespunzător șl se produc 
acumulări de metan. . Din 
pricina acestei galerii am 
fost opriți cu complexul și 
în ianuarie și .în februarie, 
zile întregi. „In ultima pe
rioadă însă, prin măsurile 
luate de conducerea mi
nei, care a dispus ca o al
tă formație să lucreze la 
reprofilarea galeriei, acu
mulările de metan au 
scăzut sub limitele admi
se. Și totuși, brigada rămî- 
ne sub plan. De ce? Briga
dierul Dumitru Perju nu 
prea știe nici el ce să ne 
spună. Ne întrebăm dacă, 
nu cumva, unele dintre 
cauze (poate chiar cele ho- 

- tărîtoare. nu se află chiar 
aici: în faptul că un con
ducător de formație,

care, cînd e timpul 
gestație, cînd o duci 
montă, cînd naște, 
trebuie să le știi...

Facem precizarea 
Dumitru Bunea am 
un caiet în care 
animal are. cîte o fișă 
toate datele necesare, 
fel de „registru al 
civile la animale", 
dență strictă a 
lor. Mai are Dumitru Bu
nea și un dosar, în care ți
ne toate contractele cu sta
tul. Un dosar voluminos.. 
Totul, ca la carte. Și cu 
animalele are un „stil" pro
priu, în creșterea lor. Dar 
să vedem ce mai zice Du
mitru Bunea:

•— Important la mine e 
că nu dau vițeii să sugă. 
Intr-un grajd mai mic țin

l de 
i la 
Toate

că la 
văzut 

fiecare 
cu 

Un
stării 

. , o evi- 
evoluției

vițeii pînă la 
hrănesc cu 
Mulg vaca și, 
dau lapte cu 
Cînd mulg vaca, ies în pier
dere, te înșeală animalul, 
mai ține și pentru vițel. 
Dar eu tot îi hrănesc cu 
biberonul.

E inutil să precizăm că 
și creșterea animalelor e 0 
știință. O știință pe care 
Dumitru Bunea o stăpî- 
ne.ște. El ne-a vorbit des
pre cartea doctorului Rey, 
„Carpăți 2 000“, 
scrie că în zbna 
te recomandată 
vacilor de rasa
sau Brună de Maramureș, 
pentru că se adaptează .la 
condițiile de climă, au co

un an. Ii 
biberonul (!) 
după aia, le 

biberonul.

în care 
noastră es-

creșierea
PintzgaU

In noapte, Io 
înalta 

tensiune

loc. Pe liniile secundare 
rămîn blocate trenuri de 
marfă, unul transportînd 
cărbune, atît de necesar 
economiei naționale.

La ora 22,40 echipa de 
intervenție condusă de 
Dămitrie Duiuleasa, șef 
sector linia 
junsese cu 
locomotive 
cui avariei. 

Trecuseră 
minute din 
ducerii avariei și pînă cînd 
băieții lui Dăriiitrie Duiu
leasa au intervenit. Au mai 
fost necesare 25 de minute 
pentru ca, pe liniile 2 și 
să se poată circula cu loco
motive Diesel. Au urmat 
ore de muncă încordată, 
ore fierbinți, petrecute la 
înaltă tensiune. Către ora 
1, aceeași voce de la stația 
de amplificare a gării a- 
nunță sosirea în Petroșani 
a acceleratului așteptat. 
Luminile locomotivei se 
văd de departe.

Trenul oprește în stație, 
oamenii urcă, forfota dis
pare. Se lasă liniștea. 
Am încercat șă aflu 
numele celor care au in
tervenit prompt pentru e- 
liminarea avariei. Cei de la 
R.C.M. nu le cunoșteau. 
Le-am aflat ulterior. Ei 
se numesc loan Leși, Con
stantin Mureșan, Nistor 
Stanei, Doinei Basarabă, 
Ștefan Suru, Eugen Coșer, 
sau mai simplu, muncitori 
feroviari aflați la datorie. 
Așa au fost prezenți și îr 
noaptea de 20 spre 21 ma, 
tie. .

pite pentru munte, deci se 
adaptează și la condițiile 
de relief. Astea le știe 
bine Dumitru Bunea. Dar 
mai are și o supărare.

—■ Nu toți cresc anima
le. Sînt mulți și pe aici, 
prin Cimpa, care au pășuni 
și mînă de lucru, dar nu 
cresc vite. Eu sînt altfel. 
Uite, am avut necazuri cu 
o vacă. A lovit-o o mașină 
cu peridoc. Am îng.rijit-o 
ca pe uri copil. Ca. pe co
piii ăștia (alături, fiul său 
Voicu Bunea, subinginer, la 
Lonea și nora, Mirela, cas
nică, precum și copiii lor, 
Ramona și Romică). Fi
ind contractată, am lăsat-o 
acasă s-o îngrijesc. Dar s-a 
montat. Acum e gestantă

și nu pot s-o predau. Dar 
o să am necazuri. Precis 
o să „păgubesc" de ea.

Intervenim, pentru a in
forma cititorul că Dumitru 
Bunea vorbește despre a- 
ceastă vacă, cu glas blînd, 
cu drag, ca despre moșii 
săi. Mare lucru. Parcă tră
iește „neputerea" animalu
lui. Discuția s-a ’ prelungit. 
Am vorbit despre contrac
te, despre achizitori, des
pre „micile tocmeli" de la 
predare, asupra stabilirii 
calității, la recepție, des- 

, pre multe, multe altele, 
toate legate de animale. 
Dar important este că a- 
ceastă discuție, care a 
avut loc într-o ogradă pli
nă de animale, sub fulgii 
din „zăpada mieilor", ne-a 
dezvăluit un om cu b ma
re dragoste și profesiune 
de credință — animalele.

DUPĂ CALCULAREA 
punctajului . s-au . stabilit 
cîștigătorii întrecerii ute- 
cîste: „Tineretul — factor 
activ în realizarea, deceniu
lui științei, tehnicii, calită
ții ,și eficienței" pe anul 
1985. Primele trei locuri au 
fost ocupate în ordine de 
organizațiile orășenești 
U.T.C. din Uricani, Vulcan 
și Lupeni. (G.C.)

SALVAMONT. Ieri au 
plecat la Bîlea Cascadă, la 
etapa I a Campionatului 
național „Salvamont". e- 
diția 1986—1987, reprezen
tanți ai celor două echipe 
din municipiu — Petroșani 
și. Lupeni. La programul 
de instruire, ce se desfă
șoară între 23 martie — 
3 aprilie, în această zonă 
pitorească a masivului 
Făgăraș, la Bîlea Cascadă, 
participă, în calitate de 
monitor și Dumitru Bîrli- 
da, șeful echipei „Salva
mont" din Petroșani. (I.D.)

LA CONCURSUL „Patru- na Teatrului de stat Va- morialul I-Iorațiu". Compe-

lelor școlare de circulație", 
a cărei Jază municipală 
s-a . desfășurat vineri la 
Petroșani, au participat 6 
echipaje pionierești fie
care cu cîte 8 elevi. Orga
nizat de Consiliul munici- • 
pal al organizației pionie
rilor, cu sprijinul Biroului 
de circulație al Miliției 
municipale, concursul a 
fost cîștigat de echipajele 
de la Școala generală nr.
2 Uricani și Școala gene
rală nr. 5 Petroșani. (T.S.).

TEATRU. Astăzi, .pe sce-

lea Jiului, începînd cu o- 
ra 18, se va juca piesa 
„Nevastă de ocazie" de 
Kostas Asimakopoulos, spu
moasă comedie prezentată 
cu multă vervă de colecti- 

■ vul artistic din Petroșani.
(Al II.)

PENTRU IUBITORII 
SCHIULUI. , După cum ne 
informează prof. Dorin 
Borza, de la C.M.E.F.S.

Petroșani, astăzi, în Pa
ring — Poienița I.E.F.S.

■— va avea loc tradiționa
lul concurs de schi, „Me

Oii dintre C.F.R. Timișoa
ra — Jiul Petroșani.

BILI.TE DE ODIHNA. Fi
liala Petroșani a O.J.T. pu
ne la dispoziția celor inte- | 
resați bilete de txliii 'â și 
tratament în toate .stațiil- 

din

tiția,. ajunsă la a IX-a c- 
diție, este deschisă tutu
ror vîrstelor și categori
ilor. (M.B.)

EXCURSIE. Un grup de 
63 de tineri de la I.U.M. 
Petroșani au plecat la sfîr-
șitul acestei săptămîni cu nile balneoclimaterice 
autocarul B.T.T, într-o in- țară, 
teresantă excursie pe tra
seul Petroșani — Caranse
beș — Lugoj — Timișoara, 
vizitînd fosta capitală a
Daciei, Sarmizegetusa și, 

bineînțeles, meciul de fot-

Rubrică realizată de | 
Gh. BOȚEA !
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Muzica ușoară, un gen
s

între-

E 
is

6 potri- 
unele 

ra-

ș 
s

ș

i

Confesiunile Corinei Chiriac

In 1970 „stea fără nu
me", devenită imediat 
stea de primă mărime a 
constelației muzicii ușoa
re românești. Cine n-a 
murmurat măcar șlagă
rele ei ? „Valurile Dună
rii", „Inimă nu fi de pia
tră", „Uită nostalgia !“. 
„Banii- n-aduc fericirea", 
„Opriți timpul „Ne
cunoaștem din vedere",
„Strada Speranței", „Păi, 
de ce, ?“ și cite altele. Ar 
fi putut opta pentru tea
tru, a și evoluat pe scenă 
de la figurantă pînă la 
rolul principal, dar, deși 
absolventă a IATC, a ales 
muzica ușoară, fiindcă, 
după cițm susține, „fieca
re se duce acolo unde l-a 
atras succesul". Partici
pări și premii la celebre
le festivaluri interna
ționale „Orfeul de aur", 
de la Dresda, Bratislava, 
Budapesta, din Portuga
lia etc. Turnee în țară 
si peste hotare, prezență 
familiară pe micul ecran. 
Iat-o din nou în 
Jiului, de această

soare, considerată gen mi
nor de unii, este pusă u- 
neori sub semnul 
bării.

— Afirmația se 
vcște situației din 
țări occidentale. Nu 
reori întîlnim interpreți, 
care.,, lansează șlagăre 
de acum un deceniu. In
fluențele curentelor dis
co, punk, rock, au sacri
ficat melodia în favoarea 
unor aglomerări ritmice. 
La români însă esențial

Oaspeți ai 
Văii Jiului

dificil!

MUZICA ROMANEAS
CA: 1. O altă zi — COM
PACT; 2. Spune-mi cine 
ești? SEMNAL . M; 3. Zîna 
serii — SFINX; 4. Expre
sul Transilvania — RIFF; 
5. Hai la dans — MIRCEA 
DUMITRESCU. .

MUZICA STRĂINA : 1. 
Lovin Is Easy — SCOTCII; 
2. Attenzione (Go Go Ra
dio) BERNIE PAUL; 3. 
Brother Louis — MODERN 
.TALKING; 4. Kisses And 
Tears — BAD BOYS 
BLUE; 5. Say You. Say 
Me -- LIONEL RICHIE.

Răspunsuri la scrisorile 
adresate rubricii noastre : 
Tiberiu Andrei (Petroșani): 
după cum vedeți, formația

TOP ; le real al lui Sting de la 
grupul Police este Gordon- 
Matthen Sumner, Are 33 
de ani. Ion Păunuș, FI. 
Berceanu, Titel Rozorea 
(Uricani): Festivalul de mu
zică ușoară - „Cîntecul a- 
dîncului" va avea loc în 
zilele de 5—-ti aprilie sa.c. 
Ia, Petroșani. Cristina Po
pescu (Petroșani): despre 
ABBA nimic nou. Dan Tu- 

e normal 
ca la numai 16 ani să nu 
știi că Paul Mc Cartney 
este un veteran al rock-u- 
lui (născut la 18 iunie 1942). 
Să : mai adăugăm oare că

DISCO 
S. R.

RIFF din Sibiu a apărut 
în topul nostru. Despre 
BRUCE SPRINGSTEEN am 
scris în numărul . trecut.
Maria Berian, Cornel Tu- 
rani (Lupeni): Mulțumim 
pentru aprecierile; Ia adre
sa discotecii din cadrul Ca- dor (Petroșani): 
sei de cultură a sindicate
lor din Petroșani. Mircea 
Bodea (Petroșani): Ultimul 
succes al Marinei Scupra, 
cîntecul „Va exista", este 
compoziția lui Dan Dimi- el a cîntat cu grupul The 
triu și nu Ion Cristoniu Beatles ?!
cum greșit ați indicat. Cla
ra Ignat (Petroșani): nume- DISC JOCKEY

într-o suită de 
inedite pentru 
nostru Da, Corina 
riac (în tandem 
cu Cristian Popescu), cîn- 
tă, prezintă șl asigură re
gia unui spectacol mara
ton, realizat în Vale, cu 
formația vocal-instru- 
mentală „Acustic", laur 
reată cu locul I la etapa 
republicană în edițiile 
II—V ale Festivalului na
țional ,;Cîntarea Româ
niei". Spectacol pregătit 
minuțios, cu repetiții u- 
neori istovitoare, dar și 
cu priză la public.

Stăm de vorbă cu rea
lizatoarea acestui spec
tacol, Corina Chiriac.

— Condiția muzicii u-
K.

gîndit, realizat, rodat. De 
aceea mi-am asumat si 
regia artistică, nu din or
goliu ci pentru că simt 
responsabilitatea actului 
artistic, ca vedetă trebuie 
să-mi respect condiția, 
.partenerii mei, inclusiv 
brehestra, trebuie să aibe 
valoare.

— Ați concertat la Uri- 
cani și Lonea. Cum a fost 
publicul din Vale ?

— Cald. Foarte cald. A- 
plauzele sînt de fapt mă
sura reușitei noastre, reu
șită care nc-a 
să proiectăm, 
cu „Acusticul", 
următoare, un 
opt zile în așezările mi-

efecte de coroziune și 
tac chimic foarte puterni
ce. Aceste fenomene erau

a rămas filonul melodic, 
genul atrage în contiriua- 
re, dovadă largul său pu
blic. Apoi avem o pleia
dă de compozitori talen- 
tați.: Floria Mocuîescu, cel 
lansat în Valea Jiului, 
Marius Țeîcu, Ion Cristi- 
noiu, Vasile Veselovschi.

> re
marcă Ionel Tudor, Dan 
Dumitriu și multi alții.

— Tandemul artistic 
Corina — Cristian se ba
zează pe afinități de stu
dii ? După cite știm și . 
Cristian Popescu a absol- neresti din Valea Jiului, 
vit, în 1967, lATC-ul.

— Și Cristian este un 
artist serios, dovadă lun
gă sa carieră de două de
cenii ; are în plus dispo
nibilități dramatice, imi
tațiile după celebri actori 
și cîntăreți au deosebită 
priză. Ideea colaborării 
îmi .aparține. Mizăm tot 

■ mai mult pe spectacolul 
total, dar pentru a reali
za atmbșfera de comedie, 
dc destindere trebuie să . 
muncim foarte mult. Spec
tacolul în sine trebuie

Valea 
dată .

ipostaze ' din tînăra garda se 
publicul “ ’ '

Chi-
artistic

îndemnat 
împreună 
în luna 

turneu de

in alte localități din țară. 
Ne gîndim să îmbogățim 
paleta artistică, ilustrând 
coregrafic spectacolul ; 
vom apela, în consecință,, 
tot la o „trupă“ a Casei 
de cultură din Petroșani. 
Astfel ne exprimăm pre
țuirea față de bravii băr
bați ai subteranului. de 
ceilalți oameni ai muncii 
din Valea Jiului.

Ion VULPE

Gînduri
• Fii imparțial și ba

lanța se va înclina de 
partea ta.

★
• Semănăm generozi

tate în speranța că 
rodi- recunoștința.

★
• Cînd la dreapta, 

cînd la stînga. Așa 
vansează șarpele.

★
• Mulți dușmani- 

asemenea unor microbi 
— sînt- invincibili 
torită micimii lor.

★
• In tot ce nu e 

ință există o modă.
☆

• Un Pegas care 
pierdut aripile e totuși 
mai presus decît un cal.

★

• încerc să fug. înăl- 
țîndu-mă.

V. butulescu

E Ș I C H I E R
1. Anatole F. lanovcic1. Anatole F. lanovcic

„Sachovy Svet" 1925Sachovy Svet" 1925rr

Albul mută și dă mat în două mutări.

In momentul în care pro- 
toplanetele și sateliții prin
cipali au depășit diametrul 
de 1500 Km, aceștia au în- însoțite și de frecvente des. 
ceput să se încălzească pî
nă la topire, datorită în 
principal, radioactivității. 
Urmează o concentrare a 
materiei mai dense spre zo
nele interioare și în acest 
mod rezultă o structură si
metrică în jurul unui cen
tru.

Faza de încălzire a pla
netelor și sateliților mari 
este urmată de o perioadă 
lungă de răcire. Energia ca
lorică inițială, este cedată 
treptat prin radiația exter
nă și printr-o activitate 
vulcanică intensă. In mo- 

. meniul în care temperatura 
a scăzut la 800 — 700° C, 
Pămîntul și alte planete.in- - 
terne au căpătat o primă 

, crustă. Se trece, astfel, la 
etapa pregeologică a timpu
lui terestru, perioadă în 
care au avut loc extinse 
deplasări de particule fine 
dc săruri sublimate din 
atmosfera gazoasă inițială, 
precum, și ploi acide cu

cărcări electrice.
Odată ce temperatura a 

scăzut sub 270° C, atmosfe
ra primitivă a Pământului 
a început să primească și o 
cantitate importantă de 
vapori de apă. Aceștia, mai 
tîrziu, cînd temperatura de 
la suprafața crustei terestre 
oscilă în jurul, lui 100° C, 
au condensat masiv sub for
mă de apă care a dizolvat

Serial
științific

Albul mută și dă mat în două mutări. 
Rubrică realizată de 

Ing. Viorel DIACONU

De ici, de colo
— Ce este taică-tu ? îl 

întreabă profesorul pe elev.
— Bolnav ! răspunde a- 

cesta.
— Prostule! Te-am în

trebat; ce face ?
— Tușește.
— Fii atent, te-am între

bat ce face cînd este să
nătos ? - ,

— Atunci nu tușește I
— Nu mă pot înțelege cu 

tine. Fii atent la mine. Ce 
face taică-tu dacă nu-i bol- 

tv și nu tușește ?
— Atunci e sănătos I

★
Plătești 100 lei amen

dă, aici scăldatul este inter
zis. : ' ■

— Dar, dumneata m-ai 
văzut cînd m-am dezbrăcat, 
de ce nu mi-ai spus ?

— Pentru că dezbrăcatul 
nu este interzis.

*

Un conducător auto intră 
cu marina într-un pom. Un 
pieton îl întreabă :

— Așa-i că acum ați pus 
pentru prima oară plina pe 
volan ?

— Dimpotrivă I 
am pus-o pentru 
oară, îi răspunde

o mare parte din sărurile 
existente. Urmează forma
rea primelor bazine oceani
ce în zonele depresionare 
de tipul „mărilor" ] 
de astăzi. S-a creat, în acest 
fel, mediul și izvorul ine
puizabil de materie mine
rală anorganică din care, 
ulterior, urmau să se nască 
primele tipuri de substan
țe organice.

In ultimele decenii ale 
secolului nostru, reușindu-se 
să se realizeze, în labora
toare, condițiile atmosferei 
primitive a Terrei, s-au 
putut obține, fără partici
parea organismelor vii și 
primii compuși organici de 

I tipul unor zaharuri, ami- 
ț noacizi, pigmenți asimilg- 
ț teri de tipul clorofilelor, 
etc Din substanțe anorga
nice s-au sintetizat, de a- 
semeneâ, compuși similari 
proteinelor (proteinoizi), a- 
poi substanțe de tipul aci
zilor nucleici și agregate 
sferoidale de tipul celule
lor vii. S-a obținut, astfel 
pe cale sintetică, modelul 
primelor protocelule care 

s-au ivit acum 3 sau 4

miliarde de ani în urmă. 
Acest moment marchează 
etapa în care materia mi
nerală (anorganică) tre
ce într-o stare nouă, aceea, 
de materie vie, In perioada 
de timp extrem de lungă, 
materia minerală a trecut 
prin nenumărate prefaceri, 
pînă cînd în cele din urmă 
viața a ieșit învingătoare. 

După cum este știut as
tăzi, cele 6 elemente chimi
ce: carbonul, hidrogenul, o- 
xigenul, azotul, fosforul și 
sulful, participă în propor
ție de circa 99 la sută la 
alcătuirea materiei vii. 
Viața de pe Pămînt are 
la bază, însă, numai unul 
dintre cele 6 elemente 
fundamentale și anume 
carbonul. Se pune între
barea firească,,, de tinde 
provine preferința vieții 
pentru carbon? Răspunsul 
îl găsim în însușirile deo
sebite pe care le posedă 

lunare carbonul datorită structurii 
cuantice a atomului.

In cadrul atomului de 
carbon, electronii sînt ast
fel dispuși îneît conferă a- 
cestuia posibilitatea de a 
realiza cu alte elemente 
chimice, lanțuri lungi sau 
„coloane fără sfîrșit" care 
formează scheletul tuturor 
macromoleculelor de bază 
ale vieții.

Se admite astăzi, de că
tre majoritatea oamenilor 
de știință, că în epoca pre- 
biologică (etapa anorgani
că și etapa organică) s-au 
produs variate procese de 
selecție, de adaptare și de 
evoluție moleculară, în 
vederea formării unor mo
lecule simple, singuratice, 
care, ulterior, au devenit 
complexe ca asociere și 
structură.

(Va urma)
Conf. dr. ing.

Nicolae UNGUREANU

Rubrică realizată de 
Ing. Viorel DIACONU

i

Acum 
ultima 

acesta.

Culese de
D.R. GAlAȚAN

Direcția generală de 
poștă și telecomunicații a 
pus în circulație o nouă , , .. .
emisiune de timbre — „Re- urile „Nina în verde", „Iri-
produceri de artă Nicolae na“- „Fetița pădurarului"
Tonitza". Continuare a ?i. „Femeie în cerdac". E-
reproducerilor după opere misiunea este prilejuită de
ale pictorilor români — împlinirea a 100 de ani de
Corneliu Baba, Ion Țucu- la nașterea -.marelui pictor, 
lescu, Sabirf Bălașaț-—*. e-< 
misiunea este formată din 
patru valori, tipărite pe 
hîrtie cromo și redă tablou*

FILATELIE

O. altă .emisiune, care va 
apărea lă 25 martie, are 
ca temă ocrotirea meciu
lui înconjurător și este

formată din 
dantelate cu 
mărci pe fiecare din ele, 
formată 27x42 la' valoarea 
nominală de 24 lei (3x8). 
Tipărită pe hîrtie cromo în 
sistem tipar înalt, ea redă 
imagini din fauna și flora 
(Sarpaților și din Delta

două blocuri 
cite patru

Dunării — pisica sălbati
că, hermina, cocoșul de 
pădure, ursul brun, garo- 
flța Pietrei Craiului, zim- 
bru-tișar, pădure de sălcii și 
trandafirul de munte. Pli
cul „prima zi a emisiunii" 
încadrat organic în temă 
ilustrează un pui de ci 
prioară și o floare, ocro 
tiți de o mină.



Ș.>,t. e q g

Ședința a IV-a a Comitetului C.A,E.R. 
de colaborare în domeniul construcțiilor 

de mașini
(Ager- 
a avut 
a Co-

BUDAPESTA 22 
preș). La Budapesta 
loc ședința a IV-a 
mitetului C.A.E.R. de cola
borare în domeniul con
strucțiilor de mașini, la 
care au participat repre
zentanții țărilor membre a- 
le C.A.E.R. și ai R.S.F. Iu
goslavia.

Din partea Republicii 
Socialiste România a par
ticipat tovarășul Nicolae 
Constantin viceprim-minis- 
tru al guvernului, reprezen-

tantul RCtinânii'i în, Comi
tet.

Au fost adoptate măsuri 
pentru realizarea acțiunilor 
de colaborare ce rozului din 
Programul complex al pro
gresului tehnico-științific al 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
pînă în anul 2000.

A fost aprobat, de ase
menea, planul de lucru ăi 
Consiliului coordonator 
pentru sisteme flexibile de 
producție si roboți indus
triali pe 1986—1987.

FILME

MEMENTO

Duminică, 23 martie

DUMIN

1.3,00

Duminică, 23 martie 

' 11,30 Telex. :
11.35
12,40

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Gîinele electro
nic; Unirea: Concurs ;
Parîngul : , Paloș contra 
paloș.

PETRILA: Declarație
de dragoste.

LONEA: Destine ro
mantice

VULCAN — Luceafărul: 
Comoara din Lacul de Ar
gint. 20,20

LUPENI — Cultural : 
Vară scurtă. . .

URICANI: Bătălie pen- 21,35 
tru Roma, I-Il.

14,45

19,00
19,20

19,40

Adunarea de la Beijing consacrată 
marcării Anului Internațional 

. ' al Păcii
’ BEIJING 22 (Agerpres). 

In cadrul acțiunilor din 
China pentru marcarea A- 
UUlui Internațional al Pă
ții, la Beijing a avut loc 
o adunare la care au luat 
parte conducători de partid 
și de stat chinezi, infor
mează agenția China Nouă. 

In cuvîntarea rostită, 
Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat al R.P.

■ Chineze, a relevat că adu
narea reflectă dorința pro
fundă de pace a .poporu
lui chinez și hotărîrea sa 
de a întări unitatea cu 

în 
menținerea păcii. Vorbito
rul a relefat politica ex-

—.---■ , ,
de a întări unitatea 
popoarele altor țări

ternă independentă, de 
pace promovată de gu
vernul chinez, arătînd că 
China se opune cursei înar
mărilor și nu va lua parte 
niciodată la această cursă. 
Arătînd că forța nucleară 
limitată a Chinei are ca 
unic scop apărarea, vorbi
torul a relevat angajamen
tul explicit de a nu utili
za, prima, arma nucleară 
în nici o împrejurare, su
bliniind și faptul că China 
nu a mai efectuat de 
mulți ani experiențe nu
cleare în atmosferă și nu 
va mai face experiențe.

Luni, 24 martie
21,50

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Un comisar a- 
cuză; Unirea: Doctorițele; 
Parîngul: Comoara din, 
lacul de argint. 1 ■

PETRILA: Declarație
de dragoste.

feONEA: Timpul dorin
țelor.
' VULCAN — Luceafărul: 

Clinele electronic.
LUPENI — Cultural : 

Paloș contra paloș.
URICANI: Barajul. ,<

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

20,00
20,20

20,35

20,50

21,00

Lumea copiilor.
Din cununa cîntectl- 
lu; românesc, (co
lor)
Alburn duminical, 
(parțial color) .' 
Contemporanii noș
tri. Reportaj, (color) 
Telejurnal.
Țara mea azi. (co
lor). A 65-a aniver
sare a făuririi 
P.C.R.
Cîntarea României, 
(color) ' e
Film artistic, (color) 
„Pe oglinda de 
gheață**.
Veșnic tînăra ro
manță... (color) 
Telejurnal.

Luni, 24 martie
Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Tezaur
(color)
Controlul
lor muncii
ne.

Roman foileton, (co
lor) „Marea iubire 
a Iui Balzac**. E- 
pisodul 4. 
Telejurnal.

folcloric.

oameni* 
în acțiu-
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FOTBAL, DIVIZIA A

Rezultate din 
etapa a 20-a 

; Simbătă, 22 martie, 
cadrul etapei a 20-a 
campionatului diviziei 
la fotbal s-au disputat șase 
riieci uri, încheiate cu ur
mătoarele rezultate :

București: Sportul stu
dențesc — Universitatea 
Craiova 1—1 (1—0). Gaz
dele au deschis scorul prin 
Muntean u (min. 28), golul 
egalizator fiind realizat de 
Ungureariu (min. 66).

București: Rapid — Cor- 
vinul Hunedoara 1—0 
(1— 0). Unicul gol al parti
dei a fost înscris de Da- 
maschin II (min. 27).

Timișoara: .
■— Petrolul Ploiești 
(1—0). Golul victoriei 
chipei timișorene a 
marcat de Șulea (min.

Bacău: S.C. Bacău 
Victoria București 1—3
(0—0). Autorul golului a 
tost Adolf (min. 60).

Oradea: F.C. Bihor — 
F.C. Argeș Pitești 
(0—2). Golurile au 
marcate de Jurcă (min. 8) 
și Eduard (min, 28).

Rm. Vîlcea: Chimia — 
Dinamo 2—2 (2—0). Gaz
dele au condus cu 2—0 
prin punctele marcate de 
Beldeanu (min. 15) și Tres- 
chin (min. 27), cele două 
goluri ale oaspeților fiind 

J înscrise de Rodnic (min.
80 și min. 87).

Partidele F.C.M. Brașov 
— Universitatea Cluj-Na- 
poca (1—0) și Gloria Buzău 
— A.S. A. Tg. Mureș (1—1) 
s-au disputat anterior.

Meciul dintre echipele 
Steaua și F.C. Olt se vă 
desfășura astăzi, de la 

. ora 16,00, pe, stadionul 
Steaua din Capitală.

In clasament conduce e- 
ehipa Steaua, cu 33 puncte 
(un joc mai puțin dispu
tat), urmată de formațiile 
Sportul studențesc — 29
puncte, Dinamo — 27 punc

te și Universitatea Craiova 
— 26 puncte.

în 
a 
A

Politehnica
1—0 

e- 
fost 
45).

0—2 
fost

Ce-și propun alpiniștii de la A. S. Jiul Petrila
pentru noul sezon

Totul în beneficiul tinerilor dornici 
de sport, de călire

După o participare reușită — am amintit perfor
manțele, punctajele maxime obținute — la etapa de 
iarnă a Ălpiniadei republicane pentru tineret din ma
sivul Retezat, alpiniștii de la A.S. Jiul Petrila țin
tesc de acum noul sezon. Ce proiecte, ce obiective 
sportive și-a propus echipa lor pentru această primă
vară — de fapt pentru noul sezon de alpinism? La 
întrebare a avut amabilitatea să ne răspundă antreno
rul echipei, tînărul miner Vasile Atomi, într-un dia
log ce l-am as ut la întoarcerea sa din Retezat.

cursuri, în urma unui e- 
xigent examen, atît moni
torii cît l și elevii primesc 
un certificat de atestare a 
pregătirii tehnice șț cu
noștințelor acumulate pe 
parcursul etapei-școală ur
mate de alpiniști..

— Ce alte obiective v-ați 
propus pentru noul sezon?

— După etapa-școală, ca
re culminează cu începe
rea sezonului plin, de că- 
țărare, conducerea secției' 
de alpinism din cadrul 
A.S. Jiul Petrila își pro
pune o serie de obicctiye 
sportive ce vizează atrage
rea și implicarea tineretu
lui în înfăptuirea lor.

— Care sînt aceste o- 
biective? Ce se urmăreș
te ?

— Alpinismul fiind con
siderat un sport tehnico? 
aplicativ vom atrage la 
practicarea lui cît mai 
mulți tineri din Valea Jiu
lui, fii și fiice ale mineri
lor, dornici de călire fizi
că, de a-și petrece timpul 
liber în mijlocul naturii. A- 
vînd școala alpină și ex
periența din Făgăraș, teh
nica și cunoștințele acumu
late la etapa-test de la Bî
lea Lac, echipa noastră va 
fi, sperăm, în măsură să-i 
inițieze și să-i pregăteas
că pe tineri în tainele al
pinismului într-un mod 
organizat, competent. De

— Cu ce încep noul se
zon alpiniștii din Petrila? 

■—Să nu ne grăbim cU 
noul... Deși calendaristic 
ne aflăm ia începutul pri
măverii, mai avem o par
ticipare de nivel național 
ce se va desfășura în decor 
și condiții de iarnă. Este 
vorba, cum am amintit de
ja, de etapa școală de la 
Bîlea Lac, din masivul Fă
găraș, organizată de Fede
rația Română de Turism- 
Alpinîsm în perioada 23 
martie — 5 aprilie. Este 
o adevărată școală națio
nală de alpinism. An de 
an, aici vin alpiniști in
teresați în îmbogățirea cu
noștințelor și perfecționare 
sportivă. Alpiniști începă
tori învață de la cele mai 
elementare noțiuni, ca fa
cerea de noduri, mersul pe 
zăpadă și pînă la cățăra- 
rea pe pereți de stîncă a- 
coperiți de gheață.

La aceste școli 
ționale alpine, cum 
cea de la Bîlea

na- 
este 
Lac, 

federația convoacă elevi de 
la toate cluburile și asocia
țiile sportive din țară, iar 
alături de ei alpiniști cu 
o mare experiența, • maeș
tri ai sportului. Mai mult 
de atît, participă antrenori 
de alpinism care sînt cu
prinși în programul șco
lii ca monitori al grupelor 
de studiu și antrenamente. 
La terminarea acestor

ne e w 
iizica

altfel, în acest scop, con
ducerea secției de alpinism 
își propune ca în sezonul 
în care am intrat, odată cu 
primăvară, să amenjeze o 
bază de antrenament în 
Cheile Tairf.

— Alte obiective, alte 
acțiuni ?

— In primul rînd un 0- 
biectiv ce ține de spiritul 
gospodăresc și preventiv: 
vom reface și curăța toate 
traseele de escaladă ■ din 
Cheile Taia și Roșia, în 
vederea organizării de că
tre noi, în luna august a 
acestui ân, ă primei ediții 
a „Cupei Minerul" la alpi
nism. Vor participa echipe 
de alpiniști din întreaga 
țară și noi yrerti să fim 
gazde cît mai primitoare, 
să facem o bună impresie 
oaspeților noștri.

In al doilea rînd, ne pro
punem să organizăm, în în
treg sezonul în care am 
intrat, drumeții montane 
cu un număr cît mai ma
re de tineri, acțiuni spor
tive — recreative în ca
drul cărora vom acorda o 
atenție deosebită orienta- . 
rilor turistice, cunoașterii 
cît mai bune a zonei al
pine în care ne desfășu
răm acțiunile.- Prin tot ce 
vom face urmărim de fapt 
să fim într-o continuă miș
care, să facem acumulări 
calitative de tehnică și
pregătire fizică, ca să ne 
asigure participarea cu 
șanse de reușită în etape
le următoare ale Alpinia- 
dei și pînă în finala cam
pionatului republican de 
alpinism pentru tineret de 
la Ilerculane, din toamna 
acestui an.

Convorbire realizata de 
Iosif BĂLAN

-electricieni și lăcătuși pentru activitățile 
de montaj și „service" la lucrările din subteran

Se încadrează și pensionari cu limită de 
vîrstă.

încadrarea și retribuirea se fac conform 
prevederilor Legii 12/1971 și Legii 57/1974.

Informații la sediul întreprinderii din Uri
cani, strada Trandafirilor nr. 6.

Secția întreținere reparații 
drumuri a

și siguranța 
Deva

INCADREAZA
direct sau prin transfer la Formația de mixturi 

betoane Livezeni
strada Livezeni nr. 40

- 1 electrician
- 2 conducători de utilaje
- 1 conducător auto categ. C, D
- 1 mecanic pentru instalația de- preparat 

mixtură asfaltică
- 6 muncitori necalificați (bărbați) în ve

derea calificării în meseriile de : asfal- 
tatori, pavatori, mecanic utilaje.

Condițiile de încadrare, conform - legilor 
12/1971 și 57/1974. Retribuirea în acord global.

Relații suplimentare la telefon 41301.

întreprinderea
încadrează direct sau prin transfer:

♦ 2 paznici obiective speciale.

Condițiile de încadrare și retribuire 
sîftt conform Decretului nr. 477/1983 și 
a Legii nr. 12/1971.

minieră- Uricani

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

încadreazâ prin transfer sau direct
- un automacaragist pentru TELEMAK de 

25 tone
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Mica publicitate
SOȚIA Maria, fiii Danie

la, Florin și Cornel felici
tă pe soțul și tatăl Ena- 
clie Gheorghe cu oca
zia zilei de naștere și pen
sionării. ■ , '

VIND dormitor, furnir 
rădăcină nuc și sufragerie. 
Informații telefon 42910, 
între orele 19—21. (6196). 

■’ PIERDUT ecuson. nr.

ANUNȚ DE

587, eliberat de B.A. Pe
troșani. II declar nul. (6192)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Balint 
Agnes, eliberată de U.E, 
Paroșeni. O declar1 nulă; 
(6186).

. PIERDUT legitimații; de 
bibliotecă nr. 1293 și 3450, 
eliberate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le decla
răm nulei (6.188)
FAMILIE

Soția și copiii anunță cu adîncă durere încetarea 
din viață a iubitului lor soț și tată

PAVEL GHEORGHE
Inmormîntarea are loc luni, 24 martie, ora 14, 

de la domiciliu, din Vulcan, strada Republicii S, 63. 
(6195) " ȚA'T
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