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Să înfăptuim Indicațiile secretarului general al partidului I

Cariera Cîmpu lui Neag
Pentru recuperarea restantelor r Două sărbători

20000 de tone
peste prevederi
* Nivelul mediu al 

depășirilor, începînd 
cu 15 iunie, a urcat 
la 1600 tone de căr
bune cocsificabil 
zi.

Pe

ieri, 
Și

în cursul zilei de 
colectivul de mineri 
mecanizatori al carierei 
Cîmpu lui Neag a do- 
bîndit un succes nota
bil în creșterea produc
ției de cărbune destinat 
cocsificării, înregistrînd 
peste prevederi, de la 
începutul lunii, 20 000 
de tone. Activitatea rod
nică depusă în ultima 
perioadă de întregul co
lectiv — consemnăm în 
acest cadru contribuția 
de frunte a șefilor de 
schimb din carieră, Mir
cea Cuteanu și Petru 
Todovcsicș, a mecaniza
torilor 
Victor 
Moțco 
trescu, 
și excavatoriștilor 
Vișan, Constantin Mihai, 
Ștefan Szatmari, Ion Ca
rabă, a maistrului Andrei 
Pop șl șefului de echipă 
din gara de încărcare, Ti- 
beriu Grunvald — 
terializează, de 
nea, în creșterea 
ducției zilnice, 
trîndu-se, începînd cu 
15 iunie, depășiri medii 
de 1600 tone de cărbune 
cocsificai >il.

DISCIPLINA MUNCII 
să-și spună cu fermitate cuvîntul

Interviu cu ing. Gheorghe MARCHIȘ, 
directorul tehnic al C.M.V.J.

ile pentru realizarea inte
grală a prevederilor de 
plan. Cu toate acestea, pî
nă acum — 25 iunie — nici

— Tovarășe director, la 
începutul acțiunii noastre 
de presă „Cocs ’83", ne-ați 
prezentat un complex de 
măsuri întreprinse de com
binat și întreprinderile mi
niere pentru creșterea pro
ducției de cărbune, în ge
neral, și de cărbune cocsi
ficabil, în special. La cîte- 
va zile, tovarășul ing. 
Gheorghe Feier, șeful ser
viciului producție, preciza, 
exprimind punctul de 
dere al combinatului, 
principalele furnizoare 
cărbune cocsificabil — 
treprinderile miniere
peni, Bărbăteni și Uricani 
— au create toate condiți-

Acțiunea
o

în calendarul munci*,
al educării tinerei generații

ve- 
că 
de 
în- 

Lu-

una dintre aceste întreprin
deri miniere nu și-a reali
zat sarcinile planificate la 
zi... De ce ?

— Țin să fac o prima 
precizare. Măsurile pe ca-

re le-am prezentat vizau 
îndeplinirea planului și re
cuperarea nerealizărilor la 
cărbunele cocsificabil, în- 
cepînd cu prima lună a se
mestrului II. Aceasta nu 
înseamnă că nu aveau po
sibilități să-și realizeze pla
nul și pînă la această dată. 
Legat de această problemă 
fac cea de a doua preciza
re. Menținem punctul de 
vedere exprimat prin cu- 
vîntul tovarășului inginer 
Gheorghe Feier. într-ade-

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-ai

minei Lu- 
desfășoa- 
producti-

Vasile Grigoruță, 
Pătrașcu, Miliai 
și Anton Dumi- 
a buldozeriștilor 

Ion

se ma-
aseme-

pro- 
inregis-

Mobilizare de exseoțle pentru respectarea termanuluî
cejuiie’e în funcțiune a importantei capacități

Dialog de lucru, înain
tea începerii activității, 
între brigadierul I’avel 
Bujor și ortacii lui, în 
frontalul mecanizat din 
sectorul VI al 
peni, unde își 
ră activitatea

i 0 etapă decisivă: montarea structurii 
de rezistentă a culoarelor de benzi

I

Ziua pionierilor, 
Ziua cadrelor didactice

Creșterea și educarea copiilor, a noii generații, 
constituie o preocupare a întregii societăți, o constantă 
definitorie a politicii promovate de partidul și statul 
nostru. Este o realitate de netăgăduit că toți copiii 
țării au acces la învățătură, la știință și cultură, se 
formează în spiritul umanismului socialist, revoluțio
nar, al dragostei pentru patrie, partid și popor, ca 
cetățeni al căror ideal suprem îl reprezintă făurirea 
socialismului și comunismului.

Astăzi, cînd au loc serbările tradiționale care 
marchează încheierea anului de învățămînt, sărbăto
rim Ziua pionierilor și Ziua cadrelor didactice. Sînt 
sărbători deosebite prin semnificațiile lor cu valoare 
simbolică : copiii se formează, într-un contact nemij
locit cu viața social-economică, cu munca, pe băncile 
școlilor, sub îndrumarea părintească a dascălilor, a 
cadrelor didactice, oameni a căror profesie nobilă le 
sintetizează profilul moral, pregătirea profesională și 
vocația pedagogică. Pornind de la principiul subliniat 
în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
că școala este principalul factor de educație și formare 
a copiilor, în Valea Jiului s-a dezvoltat o puternică 
bază materială destinată asigurării unor condiții su
perioare pentru învățămîntul primar, gimnazial, liceal, 
în sute de cabinete, laboratoare și ateliere, care sînt 
în fiecare unitate de învățămînt din municipiul nostru, 
se desfășoară un proces de instruire și educație carac
terizat prin orientarea fermă către stimularea gîndirii, 
aptitudinilor, talentului 
importante activități se 
rezultatele obținute de

Prof.
inspector

elevilor. Și rezultatele acestei 
concentrează inseparabil în 
elevi : în numeroase succese 
Vasile BÎCOI,
școlar județean

J
Acțiuni

deconectante
atractive, Seralițtii

în ultimele două zile, 
pe șantierul, dintre puțul 
cu schip și preparație lu
crările au avansat consi
derabil. Constructorii au 
muncit cu abnegație pen
tru a asigura într-un timp 
cît mai scurt începerea 
lucrărilor de montaj a 
structurii de rezistență 
pentru culoarele de benzi 
transportoare. Despre fap
tele de hărnicie ale echi
pelor de constructori ne-a 
informat sing. Teodor Bel- 
deanu, șeful de lot al șan
tierului 4 Lupeni. Echipa 
condusă de Iosif Borșodi 
a lucrat în schimburi pre
lungite pentru a urgenta 
confecționarea fierului-

\......... . .............—..... ......

beton. Dulgherii din for
mațiile 
riloaiei 
montat 
timp
ritmului ridicat de lucru 
al acestor formații, s-au

conduse de Achi- 
și Fazekas au 
cofrajele intr-un 
record. Datorită

asamblat la sol primele 
două tronsoane ale struc
turii de rezistență 
tru culoarul de 
Formația lui 
H a i n z, 
l.P.S.R.U.E.E.M. 
șani, căreia i s-a

pen- 
benzi. 

Francisc 
de

I

Puțul cu schip 
de la Lupeni

turnat zilnic în medie 7u 
mc de betoane. De ieri, 
au început săpăturile pen
tru fundația celui de-al 
doilea tromel concasor.

In paralel montorii nu 
și-au întrerupt nici un 
moment activitatea. Ei au

la 
Petro- 
încre- 

dințat această lucrare, a 
dovedit o înaltă măiestrie, 
hărnicie și abnegație.

Prin eforturile unite a- 
le constructorilor și mon- 
torilor s-au creat condi
ții pentru începerea mon
tajului structurii metalice 
de rezistență. Astăzi, du
minică, într-o zi cînd

Viorel STRĂUȚ

9

I

s j

(Continuare in pag. a 2-a)
..........      j

Timpul însorit, care (se 
pare !) s-a „instalat" și-n 
Valea noastră, ne face să 
ne îndreptăm pașii către 
zonele de agrement și ca
banele din împrejurimi, că
tre mirificul munților. Pen
tru cei care rămîn în ora
șe, recomandăm acțiuni 
atractive, deconectante. • 
Astă-seară, la 
ora 19, Tea
trul de stat 
„Valeă Jiului 
prezintă la sediu un spec
tacol cu piesa „Domnișoara 
Julie", de August Strind
berg. Protagoniști — Flori- 
ca Dinicu, Theodor Mari
nescu și Francisca Ionașcu. 
Regizor — Marcel Șoma, sce
nografia — Elena Buzdu
gan. Spectacolul este dedi
cat celor de la catedră, cu 
prilejul „Zilei învățătoru
lui". • La ora 11, la cămi
nul de nefamiliști nr. 3

din Vulcan, clubul sindi
catelor din localitate și-a 
programat o expunere sub 
genericul „Munca, princi
pala condiție de formare și 
dezvoltare a personalității 
umane". La ora 18, în ca
drul serii distractive de la 
club, va avea loc un meda
lion literar, de 

a 
de

Schimbă zilnic 
lopeta cu sacoul și 
kamerul cu stiloul, 
abataj în amfiteatre, 
drumul lor este presărat 
cu ginduri. Dorin
ța de autoperfecțio- 
nare le este profesiunea 
de credință. Fie că lu
crează noaptea, sau di
mineața din zorii zilei, 
în fiecare după-amiază 
urcușul de pe Dealul 
institutului nu-i oboseș
te. Cei care învață sea
ra — seraliștii cum le

sa- 
pic- 
Din

prilejuit 
împlinirea 
149 de ani 
la nașterea 
scriitorului A-

lexandru Odobescu. • în 
cadrul serii distractive or
ganizate de Comitetul oră
șenesc U.T.C. din Uricani, 
astă-seară la ora 18, la
clubul din localitate se va 
desfășura dezbaterea pe
tema „Tinerii, în fața ma
rilor probleme contempo
rane".

Vă dorim o duminică plă
cută I

Bujor M1RCESCU

A

in ziarul de azi:
• Din viața organizațiilor purtătorilor cravatelor 

roșii cu tricolor. (Pag. a 2-a)
DE LA O DUMINICA LA ALTA 

Drum roman la Cîmpu lui Neag ?
De ce cred că nu trebuie să credem (I) — arti- 
de debut al noii noastre rubrici duminicale 

(Pag. a 3-a)
colul

spunem toți — merită 
fiecare un premiu pen
tru voință. Acum sînt în 
plină sesiune. Examene. 
Emoții. Mai au necazuri. 
Subteranul îi mai (ine și 
peste program. Am stat 
de vorbă cu cîțiva — 
Aurel Selejan, Petre 
Singeorzan, Docolin la- 
cob. Am cunoscut bine 
pe unul dintre ei — loan 
Salat de la 
minei Lupeni. Om 
„greutate 
Mai are 3 
inginer.

Un gînd 
rarea de succes pentru 
seraliști I

Mircea BUJORESCU

„service“-ul 
de 

profesională", 
ani fi va fi

frumos și u-
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Ziua pionierilor, Ziua cadrelor didactice
(Urmare din pag. I)

obținute la diferite con
cursuri ale elevilor, în crea
ții tehnico-științifice sau în 
viața cultural-artistică, inte
grată în mod armonios în 
Festivalul Național „Cîn
tarea României", continuu 
legată de munca părinților 
— minerii. în bilanțul firesc 

ee se întreprinde astăzi, 
dimensiunea cea mai preg
nantă a învățămîntului din 
Valea Jiului este caracte
rul -lui practic și profund 
formativ, integrarea în via
ța social-economică. Odată 
cu dezvoltarea, și moderni 
zarea bazei materiale a 
școlilor, â sporit calitatea 
și eficiența procesului de 
instruire, pionierii și elevii, 
împreună cu cadrele di
dactice, aflîndu-sc impli
cați, cu hărnicia și entu
ziasmul specifice tinereții, 
în ample acțiuni social-gos- 
podărești, in practica efec
tuată în întreprinderi, pe 
șantiere, în activitatea cul
turală, dinamică, variată 
si diferențiată așa cum este 
talentul copiilor.

„Să educăm tineretul pa
triei noastre, fără deosebi
re de naționalitate, in spi
ritul frăției și prieteniei — 
spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului —, 
să facem ca întregul nos
tru tineret să-și însușească 
cele mai nobile idealuri, 
cele mai noi cuceriri ale 
științei și cunoașterii uma
ne. Tineretul trebuie să

Pionierii de la Școala generală nr. 6 Petrila, lau- 
reați ai Festivalului național „Cîntarea României", e- 
volueazâ pe scenă intr-un spectacol dedicat părinților 
și colegilor lor. Foto : N. Ș TEFAN

învețe și să-și însușească tot 
ce s-a creat mai de preț 
în toate domeniile științei 
și culturii. Să împletim în
vățătura cu munca, să pre
gătim tineretul pentru via
ță și muncă, pentru conti
nuarea operei de construc
ție socialistă și comunistă 
și ridicarea patriei noastre 
socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație". Via
ța a confirmat că, în pro
cesul de formare a perso
nalității, cuprinderea co
piilor în forme educaționa
le specifice — Organizația

viața organizațiilor 
cravatelor roșii cu tricolor
s-a încheiat anul de învățămînt, 

organizația de pionieri din Valea Jiului raportează 
realizarea unei valori de 720 000 lei din angajamentul 
de muncă patriotică, în cinstea zilei de 23 August ui
mind să Îndeplinească 85 la sută din planul acestui 
an. în această acțiune s-au remarcat unitățile de pio
nieri din școlile generale 1, 2, 3 Lupeni, 5 Vulcan și 
6 Petrila. • ■

O Aproape 2000 de pionieri din școlile munici
piului își vor petrece o parte din vacanță în tabere 
de odihnă (Galați, Poiana Mărului, Telega, Alba Iulia, 
Snagov, Herculane, Năvodari, Mangalia, Techirghiol 
etc.) sau în tabere speciale (creație literară, subrcdac- 
ții pionierești sau pentru cinecluburi).

• Astăzi, cu prilejul Zilei pionierului. Consiliul 
municipal al organizației pionierilor acordă 16 965 
insigne (muncă patriotică, creație tehnică, sport, artă, 
patrule școlare de circulație etc.), 34 distincții „Meritul 
pionieresc". Pionierilor Siladi Marius (clasa a Vll-a, 
Școala generală nr. 6 Petroșani) și Mamara Cristian

‘(clasa a V-a, Școala generală nr. 4 Vulcan) li se a- 
cordă, pentru fapte sociale deosebite, insigna „Cute
zătorii".

• Bilanțul acțiunilor pionierești din timpul anu
lui consemnează pe cele mult apreciate de copii cum 
sînt: „De treci codrii de aramă", „Onoare muncii" 
(microspectacole pentru mineri, în sălile de apel), com
petițiile sportive „Diamantul negru" (handbal) și „O- 
limpiada albă a Văii Jiului", săptămîni educative 
complexe organizate în fiecare oraș, întîlnirile desfă
șurate sub genericul „Raportăm cu mîndrie partidului".

0 Acum, cînd 
organizația de

Șoimii patriei. Organizația 
pionierilor, U.T.C. — con
tribuie cu marc eficiență 
la formarea răspunderii fa
ță de principala lor datorie 
— învățătura — 
du-i, totodată, la 
cial-economică.

Ziua pionierilor 
cadrelor didactice 
sărbători în 
muncii, cu profunde 
couri în conștiința fiecărui 
cetățean. Vîrsta pionieriei 
este cea a frumuseții, a 
candorii, dar și a formării 
primeloit răspunderi. . Și, 
acest proces educativ este 
stimulat, îndrumat de e- 
ducatori, de cadre didactice 
caie au fost alături de su
te de mii de tineri.

Intr-o astfel de zi, pionie
rii și cadrele didactice din 
Valea Jiului răspund, prin 
înseși rezultatele foarte bu
ne obținute la învățătură, 
în anul școlar .1982—1983, 
grijii permanente a parti
dului, pentru condițiile tot 
mai bune de instruire, de 
educație, de formare pen
tru muncă și viață.

antrenîn- 
viațâ so-

și Ziua 
sînt două 

calendarul 
e-

FARA

O etapă decisivă
(Urmare din pag. li Lu-

DISCIPLINA MUNCII
să-și spună cu fermitate cuvîntul!

(Urmare din pag. 1)

văr, toate aceste întreprin
deri miniere au condiții 
create pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Mai e- 
xact, combinatul s-a stră
duit să le asigure toate 
condițiile și a reușit.

— Să înțelegem atunci 
că preocupările unităților 
miniere nu au fost la înăl
țimea condițiilor create ?

— Nu putem spune că 
nu au avut și cauze obiec
tive, care deși nu sînt de 
neglijat, totuși nu puteau 
duce la o asemenea situa
ție. Spre exemplu, la mina 
Uricani, defecțiunile la 
pompa hidraulică a combi
nei de la complexul 
mare înălțime pe care 
străduiesc să-1 pună 
funcțiune.

— Și
me.

— O
„multă 
întîrzierii furnizorului com
binei, care a trebuit să a- 
sigure piesele de schimb și 
asistența tehnică. Dar la a- 
ceastă cauză obiectivă se 
alătură neajunsurile a că
ror rezolvare nu mai de
pinde de nimeni din afara 
întreprinderii. Și concreti
zăm : este de neconceput 
intirzierea in punerea în 
funcțiune a unui abataj cu 
susținere individuală. Aici 
nu era nevoie de ajutor din 
afară. Mai mult, pentru 
punerea în funcțiune a 
fluxului de transport, o 
brigadă a lucrat o săptă- 
mînă, ca după aceea, lan
țul să se rupă și să fie dus 
în suitorul colector. Două 
schimburi a durat pînă a 
fost scos și repus în func
țiune. Trebuia să vină ci
neva de la combinat să su
pravegheze utilajul ? Alt 
exemplu .și tot de la aceas
tă mină : într-una din zi
lele trecute, la un control 
efectuat împreună cu ingi
nerul Doru Mihăilă, 
sectorului aeraj, în

de
se
în

parte din această 
vreme" se datorește

orei 12, 7 oameni de la sec
torul II, sectorul care are 
cel mai mare minus, erau 
la puț, motivînd că trans
portă afară un cuplaj hi
draulic. Chiar și doi oa
meni erau prea mulți pen
tru evacuarea lui 1

— Ce ne puteți spune 
despre celelalte două între
prinderi miniere — Bărbă- 
teni și Lupeni ?

— Colectivele minelor 
Bărbătcni și Lupeni sînt 
mult mai aproape de reali
zarea sarcinilor de plan. 
Dar și aici sa putea face 
mai mult dacă era mai 
multă disciplină, mă refer 
Ia disciplină sub toate as
pectele. Deși mina Bărbă- 
teni arc efectivele asigura
te, în abataje se prestează 
zilnic cu peste 50 de pos
turi mai puțin. Numai a- 
cestea dacă se realizau, mi
na avea planul depășit Cel 
puțin dacă aceste posturi 
erau prestate la întreține
rea lucrărilor miniere. Dar 
starea in care se găsesc u- 
nele lucrări demonstrează 
că nu s-a întîmplat așa. 
Pe lingă aceasta, nu este 
admisibil ca la transpor
toarele abatajelor cameră 
să apară atît de multe de
fecțiuni (!) ținînd cont de 
complexitatea scăzută a a- 
cestoi’ utilaje. Or, asta 
înseamnă slabă calitate la 
lucrările de revizii 
rații. Sau la mina 
care de 3 luni nu 

în ultima 
început
multe, atît 
mecanizate, 
mai puțin rneca-

Cauza 
este nercspectarca tehnolo
giilor de lucru de către 
conducătorii direcți ai pro
cesului de producție.

— Ce a întreprins com
binatul pentru eliminarea 
acestor deficiențe ?

— Pentru a fi și mai lim
pede subliniez : din punct 
de vedere al aprovizionă-

rii cu materiale, utilaje și 
piese de schimb, combina
tul a făcut tot ceea ce i-a 
stat în putință, exceptînd 
aprovizionarea care depin
de de alți furnizori — cum
a fost cazul pompei hi-
draulice de la Uricani., a
covoarelor de cauciuc pen-
tru transportoare sau 
bluri electrice.

ca-

— Dar în ceea ce pri-

șeful
jurul

surpări, 
acestea au 
destul de 
sectoarele 
și la cele 
nizate. „De ce ?" :

și repa- 
Lupeni. 
a

v 
să

avut 
re ine 

fie 
la 

cît

vește activitatea tehnică, 
pentru că se pare că numai 
asigurarea aprovizionării 
nu a fost suficientă ?

— Fiecare membru din 
conducerea combinatului 
răspunde de una dintre 
aceste întreprinderi minie
re și de preparația Lupeni 
Aceasta pe lingă celelalte 
cadre de specialiști cu ex
periență. Și, citez iarăși un 
singur exemplu. La mina '* 
Uricani, pe fiecare schimb 
avem în permanență un 
inginer electromecanic, ca
re răspunde de activitatea 
complexelor mecanizate 
Un altul, al patrulea — 
inginer minier — răspunde 
de celelalte locuri de mun
că, iar un tehnician, de 
problemele de suprafață 
Și subliniez, sînt cadre in
ginerești, pot lua decizii, 
da dispoziții și sprijini e- 
fectiv aceste colective in 
toate problemele care se i- 
vesc, dar numai ele, fără, 
sprijinul membrilor colec
tivelor miniere respectivi' 
nu pot rezolva absolut to
tul Nu pot fi în același 
timp la toate locurile de 
muncă. în fond, nu se pot 
substitui, și nici nu este 
bine, cadrelor din între
prinderile miniere amintite.

— Tovarășe director, o 
ultimă întrebare. De cind 
vor începe totuși aceste 
unități să producă la nive
lul sarcinilor și să recupe
reze din minusul acumulat?

— Am mai- spus, puteau 
să o facă și pînă acum, 
dar fără alte precizări — 
sper că din prima lună a 
semestrului II.

Una caldă, una rece, pa adresa
I.C.S.A A.P. Petroșani

alți oameni ai mum ii be
neficiază de ziua de odihnă, 
constructorii și montorii de 
pe șantierul de lingă puțul 
cu schip sînt prezenți la 
datorie. Pentru șeful lotu
lui de montaj loan Bălan 
și sing. Emil Tutunaru în
cepe tensiunea orelor de 
montaje. Se va desfășura 
ridicarea, potrivirea și 
sudarea pe postamentele 
definitive a complicatei re
țele metalice de susținere 
a stației de presortare, la
boratorului și culoarelor de 
benzi. Ieri, în schimbul II, 
constructorii din schimbul 
condus de Geza Kiss au 
decofrat încă 4 stîlpi de 
beton pînă la cota +12,30 
care vor susține 
de presortare. 
se pot desfășura 
front larg.

Pe fluxul din 
turnului puțului 
unele dintre lucrări au fost 
finalizate înainie de ter
men. In subteran, ne-a in
format tovarășul Anton 
Buzaș, șeful sectorului de

investiții de la I.M. 
peni, utilajele au fost mon
tate in întregime încă din 
20 iunie pe prima linie de 
flux de la orizontul 400 și 
pe verticala puțului. De 
cîteva zile, formațiile com
plexe de meseriași „de mi
na întîi" din subordinea 
maistrului principal 
Crainic au trecut la 
tarea ghidajelor pe
de-a doua linie de flux de 
pe verticala puțului. Pro
ba de rodaj a mașinii de 
extracție a fost trecută fă
ră să se ivească 
fel de probleme, 
torii și montorii 
țul cu schip din
dovedesc prin fapte demne 
de laudă hotărîrea de a 
face totul pentru urgenta
rea punerii în funcțiune a 
acestui important 
de care depinde 
creșterea producției
de cărbune cocsificabil a 
minei Lupeni.

Aurel
mon-

cea

instalația 
Montajele 
pe un

interiorul 
cu schip

nici un 
Construc- 
de la pu- 
Lupeni își

obiectiv 
direct 

zilnice

■ ■A

A devenit 
nă imaginea 
furgonului 
STOP-ul din 
l.C.S.A. 
șani,

deja cotidia- 
caiului și a 
parcat la 
fata sediului 

A.P. Petro-
„posesie" a șefului 

unității nr. 325 de la ca
bana Peștera Bolii, Iuliu 
Deneș. Cu 
de un cal 
șește prin 
prii, să-și 
aprovizionarea.

La fel de cotidiană — 
dar contrastantă cu pri
ma — a devenit și imaginea 
de mai jos, mai puțin vi
zibilă ,.la stradă", fiind 
in spatele sediului I C.S A. 
— A.P Privind fotografia 
simți fiori reci, gîndin- 
du-te la „condițiile de i- 
gienă" în care vînzătoa- 
rele ambulante de înghe
țată își fac „plinul" la 
cărucioare. (Șt. Nemecsek)

acest „utilaj"... 
putere, el reu
nii jloace pro- 
asigure zilnic

• A ÎNFLORIT T 
PANUL. Faimosul tulipan 
de la Iscroni este în plină 
efloresccnță. Cei care nu au 
văzut această rarisimă pa
noramă a naturii, cel puțin 
pentru municipiul nostim, 
nu trebuie să piardă oca
zia pe care o au în aceste 
zile. Vizitați Lunca Jiului 
— Iscroni pentru a vedea 
florile arborelui de tulipan, 
pe care insă, vă rugăm să-1 
ocrotiți, e monument al na
turii. (T.V.)

• CENACLU. Cenaclul 
literar-artistic „Lira" din 
cadrul clubului sindicate
lor Lupeni, condus de prof. 
Valeria Zamfir, și-a reluat 
activitatea, prilej cu care 
membrii săi și alți oameni 
ai muncii din localitate, iu
bitori de poezie, sînt invi
tați să participe la întruni
rile ce au Ioc în fiecare 
vineri, la ora 17, în cadrul 
clubului. (A.M )

o FOTBAL. în scria a 
IX-a a diviziei C de fotbal 
apele s-au limpezit. Dacă 
soarta celor două retrogra
date era pecetluită mai de
mult, după penultima eta
pă, Minerul Lupeni s-a 
instalat fără contracandi
dată, pe primul loc, cîștigînd 
dreptul de participare în di
vizia B. Deci azi, ora 11, 
în ultima etapă, două me
ciuri fără miză — Minerul 
Paroșeni — Metalul Aiud 
și Minerul Aninoasa — Șu- 
reanul Sebeș. (D.C.)

Rubrică realizată de
Toma ȚAȚÂRCA
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Drum roman la Cîmpu lui Neag ?
La poalele dealurilor 

Tăbăroni și Feștila, de 
fapt culmi ale Cîndetului, 
care aduce aminte de ro
mânii continuatori de va- 

j tră, oameni simpli — mi- 
i neri, excavatori.ști, șoferi — 
' imită în zilele noastre 
I eroul antic legendar, Io- 

van Iorgovan ; retea
ză... Retezatul cu Iama 
buldozerelor, cu ajutorul 

j pașnicelor explozii, care 
1 lărgesc și adîncesc carie

ra. Mai zilele trecute, bă- 
I trînul Pantclimon Todea, 
j un vrednic iubitor al me

leagului străbun, a oprit 
I pentru o vreme șirul ex- 
I ploziilor în cariera cărbu

nelui, devenite fami
liale la Cîmpu lui Neag. 
în buza dealului din 
adăpostul colbului a 
ieșit la iveală un stră
vechi drum de piatră. De 
cărbune este nevoie im
perioasă. dar și istoria 
ne este comoară obșteas
că, iată de ce inginerul 
Dumitru Albescu, direc
torul carierei, împreună 
cu cîțiva muncitori au 
salvat o porțiune a dru
mului, replantînd-o lingă 
birouri...

Controversele au izbuc
nit încă din discuțiile ar
heologilor amatori, munci
torii și specialiștii carie
rei. Lăsînd la o parte i- 
deea că natura „s-a jucat" 
pe o distanță atît de ma
re și regulată, e lesne 
de observat că pe un 
„pat" de marnă, imper- 

I meabilitatea ei fiind cu

Să ocrotim natura

Lăsah puii de căprioară 
în pădure

Ilațeg — 3, Petrila — I, 
Vulcan — 2, Lupeni — 1, 
Uricani — 1. în total, deci, 
un număr de 8 pui de că
prioară au fost prinși și 
smulși din pădure, me
diul lor de viață și aduși 
in captivitate, la bloc, ori 
în gospodării individuale. 
Oricine își poate da seama 
că odată cu schimbarea a- 
tît de radicală a mediului 
de viață, inclusiv a condi
țiilor de hrănire, șansele 
de supraviețuire a celor 8 
iezi au fost grav afectate. 
Cazul concret al iedului 
prins de cetățeanul Simion 
Drăgan din Lupeni confir
mă pe de-a-ntregul afirma
ția de mai sus. Lucrurile 
s-au petrecut în modul ur
mător. Aflat în excursie la 
Brăița, împreună cu fami
lia, Simion Drăgan a obser
vat în apropierea stației te- 
lescaunuluî un pui plăpînd 
de căprioară. L-a prins 
cu gîndul să-l ajute și l-a 
adus acasă, la bloc, 
în scurt timp, o zi, 
iedul s-a îmbolnăvit de 
diaree. Cu toate că l-a 
predat paznicului de vînă- 
toare, care știa cum trebu
ie hrănit, iedul nu a mai 
putut fi salvat. Cite un pui 
de căprioară au prins și 
cetățenii Gheorghe Mîț și 
Constantin Zamfir din Ha
țeg. Avind condiții mai 
bune d ■ hrănire, puii au 
fost lăsat: în custodia ce
lor care i-au capturat pî- 
nă la ridicarea lor de către 
Filiala de vînătoare. Cei

E p i g r a m e

noscută, s-a pus gresie 
cioplită, „desenul" dru
mului, care îmbracă, ca 
un șirag de mărgele pla
toul natural, are forme 
geometrice ideale, rom
bul gresiei impresionant.

însuși numele dealului 
Tăbăroni edifică tentante 
ipoteze toponimice, la 
care se adaugă numele 
de familie frecvent în 
Cîmpu lui Neag, Tabără. 
Deși nu respectă „rețeta"
zzzz/zz/z/zzz//zzz/z.'/zzzzzwzz>
Sîntem dintotdeauna 

pe aceste locuri 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. 
clasică, anumite indicii 
de ordin istoric, strategic 
și tehnic, ne îmbie să 
considerăm acest drum ro
man. La ce ar fi servit ? 
Ușor de dedus, dacă por
nim de la premisa că cel 
puțin în al doilea război 
daco-roman (105—106 e.n.), 
Traian și-a orientat tru
pele, mai puțin pe „bule
vardele,'* 1 știute, adică prin 
Poarta de Fier a Transil
vaniei și Valea Oltului. 
Ca fin strateg, cel mai 
înțelept și iubit dintre 
împărați și-a înfipt „să
gețile" spre inima statu
lui lui Decebal, Sarmi- 
zegetusa, tocmai acolo 
unde adversarul nu se

UNUIA CARE SI.A LUAT 
CARNET DE CONDUCERE:
Cînd a luat carnetul, 
el și-a spus în gînd :
— O să uit „bufetul"
și-a rămas... flămind.
COOPERARE
— Te voi face fericit, 
•nai ales că ai mașină...

aștepta — prin văile Vîl- 
canuiui, Șureanului și
Parîngului ; la timpul cîș- 
tigat, se adaugă factorul 
surpriză. Această părere 

lalți... Paguba adusă eco
nomiei vânatului pe aceas
tă cale este deci apreciabi
lă. în fața acestor fapte, 
săvârșite fie din așa-zisul 
sentiment de milă, cu gîn
dul de a crește puii de că
prioară. ori din lăcomie 
nestăpînită, sîntem datori 
să reamintim că prinderea 
și ținerea în captivitate de 
către cetățeni a animalelor 
sălbatice — în afara acțiu
nilor organizate de filiale
le de vînătoare și ocoalele 
silvice — sînt interzise de 
Legea 26/1976. Datorită 
pierderilor înregistrate, și 
în cadrul Filialei de vînă- 
toarc Petroșani a A.J.V.P.S. 
s-a renunțat, cel puțin în 
acest an, Ia prinderea pui
lor de căprioară. Așa că 
cei care nu se abțin de la 
asemenea fapte riscă să 
suporte sancțiunile prevă
zute de legea amintită.

Altfel se pune problema 
puilor de lup și de vulpe. 
Prinderea acestora nu nu
mai că nu este interzisă, 
dar este chiar recomanda
tă și recompensată. Pen
tru dovada certă a prinde
rii unui pui de lup, potri
vit reglementărilor legale 
în vigoare, recompensa 
este de 500 lei, iar pentru 
un pui de vulpe — 200 lei.

Ion STOICA, 
Ioma ȚAȚARCA, 
Filiala Petroșani 

a A.J.V.P.S.

(el — a-adăugat șoptit) 
— Dacă tu posezi benzină..
VEDERE BUNA
„N-are cine să mă vadă" 
și_a intrat pe-un geam, 

din- stradă..
(l-a văzut un milițian) 
și... nu l-am văzut 

dc-un an.

A. MIRCEA 

este de fapt împărtășită 
de tot mai multi istorici 
contemporani și adeverită 
de vestigiile romane de 
pe aceste trasee Un alt 
drum posibil al cohorte
lor și legiunilor romane 
este „canionul" Valea 
Cernei, izvorul Jiului de 
Vest, spre cea mai vesti
că cetate dacică a Șurca- 
nului, Banița.

în munți însă, drumu
rile au o soartă crudă, 
castrele romane de cam
panie din apropierea Ba
niței, din Vîrful lui Pă- 
tru și Comărnicelul ple
dează elocvent pentru e- 
xistența lor. Pe traseul 
Retezatului. întîlnim o a- 
testare toponimică a re
zistenței dacice, lingă Tu- 
lișa se află vîrful Pirgu, 
cuvînt de obîrșie din 
greaca veche, însemnînd 
turn de apărare, mai rar 
cetate ; cu acest sens mai 
este încă întilnit astăzi 
în Transilvania (despre 
etimologia Pirgului, ne-am 
exprimat părerile în ca
drul foiletonului dumi
nical „Limba română, ar
hivă inestimabilă", pu
blicat tot în ziarul nos
tru).

Iată așadar cîteva ele
mente care fac plauzibilă 
pledoaria noastră, de a- 
cum însă au cuvîntul ar
heologii, care trebuie să 
deslușească tainele drumu* 
lui, traseul său și eventua
lele locuri de popas — cas- 
tre de campanie sau vile.

Ion VULPE

Cind, la începutul începutului, 
primitiv, a descoperit întîmplător 
i s-a părut o minune, un duh bun, fulger 

domesticit, capabil să-1 încălzească, să-l 
apere și să-i lumineze drumul istoric. 
Un amestec eterogen de frică și speran
ță l-a făcut pe omul acelor timpuri să 
creadă in ceva extrauman, supranatural, 
într-o forță capabilă să justifice orice 
formă de manifestare a materiei și conș
tiinței.

Religia — boala infantilă a civilizației

omul 
focul,

umane — a evoluat spectaculos, oscilînd 
între „binefacere" și teroare, intre tragic 
și grotesc.

Ca o dulce răzbunare a persecuției lui 
Galilei și a jertfei lui Bruno, astăzi cînd 
toate bisericile sînt... electrificate și pre
văzute cu paratrăznete, astăzi cînd su
veranii pontifi se plimbă comod cu a- 
vionul, vom trece în revistă marile con
tradicții și absurdități ale legendelor bi
blice, pentru a străpunge cu o rază de 
lumină carapacea obscurantismului.

Falsa zidire 
a lumii

la facerea 
vedea la 
aberantă poa- 
fantezia spe-

După cărțile „sfinte" 
Pămîntul a fost meșterit 
în mare grabă acum 7470 
de ani. înainte nu era ni
mic decît așa-zisul duh 
al lui Dumnezeu, ce
purta plictisit deasupra 
apelor.

Urmărind cu atenție 
„tehnologia" folosită 
Dumnezeu 
mii putem 
cosmogonie 
te să ducă
riată a omului primitiv, 
semisălbatic. Mai întîi, 
domnia sa Dumnezeu, au- 
toalintat Iahve, singurul 
locuitor al Universului a 
dat o dispoziție : „Să 
facă lumină !". Greu 
ghicit cui era adresat 
cest ordin de serviciu, 
ra perioada cînd 
vorbea de unul 
Cert este că... s-a 
lumină.

încurajat de
din prima zi. Iahve 
sculat cu noaptea-n 
despărțim! apele de uscat,

■se 
de 
a- 
E-

Iahve 
singur, 

făcut

succesul 
s-a 
cap

I
I
i

I
i
j

}

}

(y ulii. ie.. în eaLtiuLcLt-
IUNIE, o 
cum sînt 
inundată 
și de ploaie, mai spre .seară.. . 
Și pe vasta promenadă 
o imagine fidelă ;
el cu ea și lumea toată, 
cu sau fără de umbrelă.
Doar din cînd în cînd mai trec 
neromantici cu mașină, 
ce stropesc cu eleganță 
pietoni fără de vină, 
ca apoi să se oprească, 
unde vor, în drumul 
deși-abia s-au finisat 
spațiile de parcare... 
Mai pe centru, luna 
a făcut și ea cadou, 
ca și toate celelalte, 
zvelt, spre soare, un
Nu-i un lucru de mirare,

lună plină; 
lunile de vară ; 
de lumină

mare.

asta

bloc nou.

că l-am întilnit ades, 
însă cei care se mută 
nu au cale... de acces. 
Dar evenimentul lunii 
in vitrine îl aflați, 
din tablouri cu promoții 
proaspeți bacalaureați, 
ne zimbesc și ne incintă 
cu sinceritatea lor, 
la admitere-i așteaptă, 
calmă, luna lui cuptor. 
...Și o

înainte de-a încheia: 
(JIUL va mai „curge-un an 
prin categoria „A“J 
Pină-atunci s-avem răbdare. 
eu flori ne zîmbește nouă

II NIE, bogat in soare 
...cînd nu plouă.

mică paranteză.

Mircea ANDRAȘ

Cronică nerimată (101)
• De cîte ori cobora din 

avion, redevenea ateu.
• Clinele cel mai bun 

este câinele rău.
• Dacă moartea întîrzie, 

nu-i vorbi de punctualitate.
• în vin se poate găsi 

oricând un sens al vieții.
• M-am abonat la Ma

gazin. în el poți citi „în- 
timplări adevărate".

Cititorii fotografiază

a
s-a 

cap.

pentru ca mai spic seară 
să zidească cerul. In 
patra zi Dumnezeu 
luat cu mîinile de
Uitase să facă Soarele și
Luna, l’ină seara au fost 
amîndouă gata. Le-a a- 
gățat pe cierul proaspăt 
vopsit, porunci nd u-le se

se învîrtească și să facă 
lumină. Cu această oca
zie a aruncat pe cer un 
buzunar de stele și pla
nete, ca să aibă mai tîr- 
ziu Aristotei cu ce să-și 
facă un sistem solar.

în următoarele zile au 
fost puse în fabricație sc
rii nesfîrșite de pești, fia
re și vite pari și impari- 
copitate. Cit despre om, a- 
ccastă jucărie care urma 
să încoroneze opera Dom
nului, a fost făcut la re
pezeală din singura ma

• Geniul e o anomalie.
• Rămînem toată viața 

copii, deși pe parcurs ne 
mai pierdem din farmec.

• Sîntem veșnici. Moar
tea e numai complementul 
vieții.

Valeria BUTULESCU

nu trebuie să credem (I)

lumea era făcută, 
nul s-a 

ssș să se 
nească 
Și

terie primă existentă, a- 
dică tot clin lut. După 
care Iahve, alias Tehova, 
i-a suflat în nări, l-a pus 
pe picioare și i-a dat 
brînci în dulcea închisoa
re a Raiului.

Săptămîna s-a încheiat, 
Dom- 

dus 
odih- 
(chiar 

atotpu
ternicii obo
sesc). Dar a- 
bia după fa
cerea lumii a 

început să se facă simți
tă mulțimea lucrurilor ne
făcute.

Se parc că primul om, 
Adam, se plictisea de 
moarte de unul singur în 
ditamai Raiul, chiar dacă 
acolo era plin de pomi 
plăcuți la vedere. Dum
nezeu, grijuliu ca de obi
cei, s-a apucat de chi
rurgie. Adam a fost a- 
nesteziat cu un somn 
greu, după care i s-a 
extras o coastă pe masa 
de operație a Raiului. Ci

ț
ț
i

\

ȘTIAȚI
...lacul natural TOREL 

din Italia, are proprieta
tea de a-și schimba culoa
rea ? Pe timp călduros, a- 
pa lacului devine roșiatică.

...specialiștii au stabilit 
că toate animalele verte
brate au memorie ? Dar 
experiențele efectuate au 
demonstrat că durata me
morării la animale nu este 
aceeași. Cea mai scurtă 
memorie o au... peștii. Șo- 
pirlele și broaștele țestoa
se pot păstra impresiile 
timp de citeva minute, iar 
păsările — două sau trei 
zile. Recordul in materie
este deținut de cîini și pi-
sici.

...țara cu cea mai lungă
cale ferată din lume este
Statele Unite a le Americii,
cu drumuri de fier însu-
mind 213 825 mile?

Culese de
ing. Ilie BREBEN

„Cînd am făcut arma
ta la cavalerie..." 
Foto : Cristian ȘTEFAN

Lupeni

la 
zeci 
mai 
As-

tă fantezie ! Din această 
coastă a fost plămădită 
Eva.

E greu de înțeles cum 
s-au putut strînge atîtea 
nerozii în cîteva versete 
biblice. Anticul păstor 
iudeu, speriat de moarte 
de fulgere și inundații 
credea că e normal ca 
Iahve să poată zidi din 
nimic un univers. Parca 
o banalitate să pui 
treabă un Soare de 
de inii de ori 
mare decît Pămîntul.
tăzi chiar și cei mai limi- | 
tați călugări știu că Soa- i 
rele execută numai o miș- I 
care galactică, înțelegînd I 
că nu poți cere acestui j 
elefant ceresc să se în- • 
virtă în jurul unui gîn- ț 
dac, numit Pămînt. Dacă ■ 
autorii Scripturii ar fi | 
așteptat nașterea lui Ko- j 
pernik, Kepler și Newton 
„textele sfinte" ar fi fost j 
poate mai puțin penibile. .

Cit despre facerea o- I 
mului, neobositul Iahve- i 
Dumnezeu a fost mai I 
abil decît Darwin. L-a fă- | 
cut într-o singură după : 
masă, gata evoluat și cu I 
mare poftă de mîncare. * 
Femeia a fost făcută din I 
coasta cu pricina (de ce « 
n-a fost și ea făcută din f 
lut ?) ca să poată fi ul- ț 
terior tratată ca o anexă •, 
a bărbatului. Povestea cu 
coasta a făcut din femeie 
victima unei discriminări 
multimilenare.

j

I
5
I

V:i urma —
B. VALERIU
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Schimb cordial de saluturi 
între președintele României 

și președintele 
Partidului Muncii din Israel

TEL AVIV 25 (Agerpres). 
Cu prilejul prezenței în 
Israel, tovarășul Ion Co- 
man, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a a- 
vut o Întrevedere cu Shi
mon Peres, președintele 
Partidului Muncii din Is
rael.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis 
un cordial salut președin
telui Partidului Muncii, îm
preună cu urări prietenești 
de sănătate și fericire per
sonală.

Mulțumind, Shimon Pe
res a rugat să se transmită

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald și sin
cer mesaj de salut, cele 
mai bune urări de noi suc
cese în activitatea consa
crată fericirii poporului ro
mân, cauzei înțelegerii și 
cooperării între popoare.

Evocînd cu plăcere re
centele întîlniri pe care 
le-a avut la București cu 
șeful statului român, pre
ședintele Partidului Muncii 
și-a exprimat admirația sin
ceră pentru eforturile cons
tante pe care președintele 
României le depune în fa
voarea păcii și colaborării 
în lume, în general, și în 
mod deosebit pentru solu
ționarea pașnică, pe calea 
tratativelor, a situației din 
Orientul Mijlociu.

PRAGA

Adunarea mondială 
pentru pace și viață

PRAGA 25 — Trimisul 
Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite ! Lucrările Adu
nării mondiale pentru pace 
și viață, împotriva războiu
lui nuclear au continuat, la 
Palatul Culturii din Praga, 
cu reuniuni pe grupe so- 
cio-profesionale.

In cadrul dezbaterilor, 
membrii delegației țării 
noastre s-au referit la con
ceptele revoluționare ale 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu referitor la pro
blemele abordate, evidenți
ind acțiunile și inițiativele, 
soluțiile realiste ale șefului 
statului român, ale Româ
niei socialiste pentru uni
rea tuturor forțelor care 
năzuiesc spre pace, în lupta 
pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, în primul rînd

la dezarmarea nucleară, în 
consens cu aspirațiile fun
damentale de progres și 
bunăstare ale tuturor po
poarelor.

Tot în cadrul Adunării 
mondiale pentru pace și 
viață, împotriva războiului 
nuclear, 600 de tineri din 
peste 60 de țări iau parte 
la activitățile organizate în 
satul tineretului și studen
ților pentru pace. Repre
zentanții tineretului și stu
denților din România, parti- 
cipînd activ la dezbateri, au 
exprimat voința unanimă a 
tinerei noastre generații de 
a-și spori contribuția Ia 
lupta pentru pace și dezar
mare, în primul rînd dezar
marea nucleară, împotriva 
primejdiei de război, pen
tru o lume mai bună și 
mai dreaptă

• ÎN MESAJUL DE RĂS
PUNS al președintelui 
Nicolae Ceaușescu la mesa
jul premierului grec, An
dreas Papandreu, se men
ționează că România spri
jină inițiativa privind or
ganizarea, la Atena, pînă 
la sfîrșitul anului, a unei 
reuniuni de experți ai ță
rilor balcanice, care „ar 
putea avea unul dintre o- 
biective examinarea pro
punerii de creare a unei 
zone denuclearizate în re
giune". Insistînd asupra 
semnificației propunerii ro
mânești de organizare a 
unei conferințe la nivel 
înalt interbalcanică, șeful 
statului român, relevă că 
o asemenea întîlnire — ca
re, desigur, trebuie temei
nic pregătită — ar urma să 
examineze o varietate de 
aspecte vizînd întreprin
derea de noi pași în direc
ția depășirii unor probleme 
existente, a dezvoltării în
crederii și bunei vecinătăți, 
a cooperării pe multiple

planuri șl transformării 
Balcanilor într-o zonă fără 
arme nucleare.

• PREZENTÎND CON
CEPȚIA președintelui
Nicolae Ceaușescu, repre
zentanții români la lucră
rile Adunării mondiale pen
tru pace și viață, împotri
va războiului nuclear au

spre încetarea producției 
de arme nucleare și trece
rea la reducerea treptată a 
stocurilor existente, pînă 
la lichidarea lor totală, 
pentru interzicerea defini
tivă a tuturor armelor nu
cleare, precum și a celor
lalte arme de distrugere în 
masă, pentru împiedicarea

Săptămîna politică 
internațională

subliniat că România so
cialistă, mișcarea pentru 
pace din țara noastră, în
tregul nostru popor consi
deră că problema priorită
ților în procesul de oprire 
a cursei înarmărilor și de 
înfăptuire a dezarmării o 
constituie dezarmarea nu
cleară, îndepărtarea defi
nitivă a pericolului unui 
război nuclear. România 
consideră că toate efortu
rile trebuie întreprinse

amplasării de noi rachete 
nucleare în Europa și eli
minarea celor existente.

• LUÎND CUVÎNTUL
în cadrul reuniunii regio
nale africane consacrată A-
nului Internațional al Ti
neretului (AIT), 
Nicu Ceaușescu, 
tele Comitetului

tovarășul 
președin- 
consulta-

tiv al O.N.U. pentru AIT, 
a subliniat, între altele, 
necesitatea participării tot 
mai responsabile a tinerei

generații la transformarea 
novatoare a societății con
temporane, la eforturile în 
direcția păcii, dezarmării 
nucleare, pentru lichida
rea fenomenului anacronic 
al subdezvoltării, pentru 
reducerea și eliminarea 
decalajelor dintre țările 
sărace și cele bogate, pen
tru construirea unei noi 
ordini economice interna
ționale.

• CONFERINȚA IN
TERNAȚIONALĂ A MUN
CII, desfășurată la Geneva, 
a adoptat o rezoluție, ini
țiată de România, intitula
tă „Tinerii și contribuția 
Organizației Internaționa
le a Muncii" la Anul In
ternațional al Tineretului. 
Relevînd importanța și ur
gența unor programe na
ționale în favoarea tineri
lor, documentul invită sta
tele membre ale OIM să 
adopte măsuri eficace și 
urgente de combatere a șo
majului în rîndurile tinere
tului.

Calendar săptămînal
27 IUNIE — 3 IULIE

LUNI, 27 IUNIE

— La Bangkok încep lucrările reuniunii ministe
riale lărgite a Asociației Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (ASEAN) (27—28 iunie);

— Vicepreședintele S.U.A., George Bush, între
prinde un turneu prin țările scandinave — Suedia 
(27—29) ; Norvegia (29 iunie — 1 iulie) ; Finlanda (1— 
3 iulie) și Danemarca (3—4 iulie) ;

— Premierul israelian Menahem Begin începe o 
vizită în S.U.A. ;

— Republica Djibouti — Aniversarea proclamării i 
independenței (27 iunie 1977). Sărbătoare națională; =

— Spania — Președintele Coastei de Fildeș, Hop- ; 
houet-Boigny începe o vizită de trei zile la Madrid. i

MARȚI, 28 IUNIE
— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de ; 

Cuellar, întreprinde o vizită la Tunis pentru convor- î 
biri cu oficialități ale Ligii Arabe ;

— Tunis — Reuniunea miniștrilor arabi ai infor- i 
maț iilor.

MIERCURI, 29 IUNIE
— Malawi — Au Ioc alegeri legislative ;
— Secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, în- i 

cepe o vizită în India (29 iunie — 2 iulie) ;
— Republica Seychelles — Se aniversează procla- i 

marea independenței de stat (29 iunie 1976). Sărbă- ; 
toare națională.

— Premierul Turciei, Bulend Ulusu, începe o vi- i 
zită la Budapesta.

JOI, 30 IUNIE
— Belgrad — în capitala iugoslavă se încheie Iu- i. 

crările celei de-a Vl-a sesiuni a Conferinței Națiunilor : 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) ;

— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de 1 
Cuellar, efectuează o vizită la Berlin.

VINERI, 1 IULIE
— Se împlinesc 14 ani de la semnarea Trata- i 

î tului cu privire la neproliferarea armelor nucleare i 
(intrat în vigoare la 5 martie 1970) ;

— Canada — Ziua națională (Ziua Confederației); i 
— Republica Burundi — Aniversarea proclamării i 

independenței de stat. Sărbătoare națională ;
— Republica Ruandeză — Aniversarea proclamă- ! 

rii independenței de stat. Sărbătoare națională ;
— Bruxelles — Grecia preia președinția CEE i 

pentru următoarele sase luni.
SÎMBĂTĂ, 2 IULIE
— „Ziua internațională a cooperației" ;
— R.S. Vietnam — La 2 iulie 1976 a fost procla- i 

î mată Republica Socialistă Vietnam ;
— Pakistan — Secretarul de stat al S.U.A , Geor- i 

i ge Shultz, își continuă turneul asiatic cu o vizită în î 
i Pakistan (2—4 iulie).

G. IONAȘCU

Jiul Petroșani — F.C.M. Brașov 3-0 £3-0)

Victorie pe deplin meritată

17,00

FILME
17,4526 iunie

13,00
14,30

No- 
; U-

Ieri, foarte puținii specta
tori veniți la stadion au pu
tut urmări un meci pe ju
mătate frumos, dar cu un 
rezultat care a surprins 
plăcut : 3—0. A fost o vic
torie mai mult decît pe de
plin meritată, obținută de 
băieții noștri, acum la sfîr- 
șit de sezon. „Jiul" încheie 
campionatul într-o poziție 
favorabilă, lipsită de griji 
și de mult prea discutatele 
meandre ale clasamentului 
primului soccer. De data a- 
ceasta, fotbaliștii antrenați 
de Vlad și Tonca au dove
dit că se poate juca fotbal 
curat și eficient și în fața 
propriilor suporteri. A fost 
în încheierea sezonului fot
balistic (ultimul meci pe 
teren propriu), cea mai 
frumoasă și cea mai deco
nectantă partidă din ulti
mii ani.

Ce s-a întîmplat in pri
ma repriză ? S-a întîmplat 
că, încă din minutul 4 Var
ga a ratat, anunțînd că sîh- 
tem stăpîni pe joc. Peste 
numai un minut, Băluță 
centrează impecabil și Șu- 
mulanschi preia cu capul !

1—0. Se mai ratează ocazii; 
prin Vizitiu (min. 18, foar
te aproape de poartă, cu 
capul) și de partea cealal
tă, Gherghe, care, singur 
cu Cavai (în min. 26), tra
ge slab. Confirmarea for
mei bune a jucătorilor de 
la Jiul (care se pare că, a- 
cum la sfîrșitul campiona-
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

FOTBAL,
divizia A 

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz  

tului, au mai multă vigoa
re !), vine în minutul 30, 
cînd Băluță, după un sla
lom printre apărătorii oas
peți, centrează excelent și 
lui Mircea Marian nu-i 
mai rămîne decît să îm
pingă, cu capul, balonul în 
plasă : 2—0. Pecetluirea 
scorului se petrece în min. 
39, cînd Petre Grigore (un 
fundaș de nădejde, un om 
care apără cu dăruire cu
lorile clubului „Jiul") șu- 
tează sec din 25 m și por
tarul oaspete rămîne... spec

tator : 3—0. Un gol ne
așteptat de noi, dar cît de 
mult așteptat de Petre 
Grigore !

O repriză excelentă, un 
scor semnificativ, care ex
plică situația din teren.

Repriza a doua ne-a o- 
ferit mai puțin. Un joc de 
uzură, fără faze spectacu
loase, fără prea multe emo
ții. F.C.M. Brașov s-a con
solat cu gîndul că o să 
joace în anul viitor... du
minica la ora 11, iar nouă 
ne-a convenit rezultatul.

Cine a fost mai bun 7 
Toți. Incepînd cu „bătrî- 
nul" Cavai, apoi o apărare 
în formă — Vizitiu, P. Gri
gore, Popa Vasile (din ce 
în ce mai bun), Neagu, o 
linie de mijloc inspirată — 
Varga și Dina (folosirea lui, 
se vede, dă roade), un a- 
tac cu nerv — Stana, Mir
cea Marian, Șumulanschi 
și Băluță. Au mai fost in
troduși Vînătoru și Cioranu. 
Bravo Jiul I

Mircea BUJORESCU

PETROȘANI — 7 
iembrie : Omul Puma; 
nirea : Țapinarii.

LONEA : Piedone 
fricanui. 1-11-

AN1NOASA : Sfinx.
VULCAN — Luceafărul: 

Zbor mortal.
LUPENI — Cultural : 

Plecarea Vlașinilor.
URICANI : Concurs.

27 iunie

A-

18,00
19,00
19,20
20,00

PETROȘANI — 7 No
iembrie : La capătul li
niei ; Unirea : Al 6-lea.

LONEA : Soarele alb 
al pustiului.

VULCAN — Luceafărul: 
Călăreții nocturni.

LUPENI — Cultural : 
Cavalerii teutoni, I-II.

URICANI : Valentina.

21,30
22,00
22,20

Album duminical. 
Desene animate : 
Tom și Jerry.
Film serial : Vinul 
și piinea. Ultimul 
episod.
Madagascar — docu
mentar.
Călătorii spre viitor. 
Telejurnal.
Cîntarea României. 
Telecinemateca. Ci
clul „Mari octori, 
mari regizori". Fru
musețea diavolului, 
în distribuție : Ge
rard Philipe, Michael 
Simon, N icole Bes- 
nard, Simone Vaie
re, Raymond Cordy, 
Paolo Stoppa.
Regia Rene Clair. 
Varietăți muzicale. 
Telejurnal. Sport.
Avanpremieră 
tămînală TV.

27 iunie

săp-

8,00

8.30
9,00
9.30

10,00
11,45

TV.
26 iunii

Consultații pentru 
admiterea în învă- 

țămîntul superior a- 
gricol.
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii — 
Enesciana.
Viața satului.
Lumea copiilor.

15,00
15,05

17,50
20,00
20,20

21,40
21,50

22,15
22.30

Telex.
Emisiune în 
maghiară. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Profil familial. 
Tezaur 
Orizont 
ințific.
Curier
Roman foileton. Ma
rile speranțe. Epi
sodul 11.
Portativ canadian 
Telejurnal.

limba

folcloric, 
tehnico-ști

cetățenesc.

Mica 
publicitate

VÎND Dacia 1300, nouă, 
zero kilometri. Susu Mihai 
Petroșani, Republicii 118/7. 
(697) '

PIERDUT legitimație spe
cială de călătorie nr. 153, 
eliberată de I.G.C.L. Petro
șani. O declar nulă. (695)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Aftana- 
che Ștefan, eliberată de 
l.M. Bărbătem. O declar 
nulă. (696)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cons- 
tantinescu Mariana, elibe
rată de Întreprinderea de 
confecții Vulcan. O declar 
nulă. (698)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Cucu 
loan, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (700)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) cu nu
merele 4098 și 2022. elibe
rate de Institutul de mine 
Petroșani. Le declarăm nu
le. (703)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII din cadrul 
C.M.V.J. aduc un ultim 
omagiu

Ing. MiHALACHE 
GHEORGHE

Pentru toți a fost prie
ten sincer și colaborator 
desăvîrșit.

Exprimăm sincere con
doleanțe familiei îndo
liate. (702)
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