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Vedere parțială a nou-
Ț lui centru civic al orașu

lui Lupeni.
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Patru decenii ale devenirii noastre
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Indicațiile și orientările
secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Comandamente 
majore ale dezvoltării 

economico*sociaie
Azi, interviul acordat de tovarășul DAVID GAVRILA, prim-secretar 

.. al Comitetului orășenesc de partid Petrila, primarul orașului

în activitatea industrială a orașului va prevala

Valorificarea superioară a tuturor rezervelor
de creștere a producției

r Debut rodnic 
în luna iunie

I.M. LUPENI

—5 .Comuniștii, toți oa
menii muncii din orașul 
Petrila și-au însușit în to
talitate și dau o înaltă a- 
preeiere conținutului cu-

■7 vîntării secretarului gene- antiimperialistă si Congre- 
ral al partidului și sînt pu- . sul al XlII-Iea al partidului, 
ternic angajați și ferm mo
bilizați pentru realizarea 
obiectivelor și sarcinilor 
pe care le-au desprins din 
documentele plenarei. Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii.

Colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile eco
nomice de pe raza orașu
lui nostru sînt hotărîte să

întîmpine cu rezultate de
prestigiu, cu noi succese a 
40-a aniversare a revoluți
ei de eliberare socială și
națională, antifascistă și

Rezultatele obținute de la 
începutul acestui an sînt 
o confirmare elocventă a 
strădaniilor depuse, a răs
punderii cu care au acțio
nat toți oamenii muncii 
pentru creșterea neconte
nită a producției realizate 
în condiții de eficiență c- 
conomică sporită.

Cele două întreprinderi

Un nou obiectiv de 
investiții miniere intrat 

în faza de montaj
încă din prima zi a lunii iunie, minerii 

Văii Jiului s-au mobilizat plenar pentru 
a încheia cu noi succese și această ulti
mă lună a semestrului I. Vineri, 1 iunie, 
șase întreprinderi miniere — Lonea, Dîl- 
ja, Livezeni, Vulcan, Paroșeni și Uricani 
— au extras peste sarcinile de plan 1058 
tone de cărbune.

gg Cel mai mare plus l-au înregistrat 
minerii de la Paroșeni — peste 400 tone 
de cărbune. Producția extrasă suplimen
tar este, rodul depășirii productivității 
muncii cu peste 100 kg pe post.

gg Aproape 200 tone de cărbune rapor
tează peste sarcinile de plan și minerii 
de la Lonea, care, cu cele peste 4000 to
ne extrase suplimentar în luna mai, se 
situează pe un loc fruntaș în întrecerea 
socialistă. ,

H Producții suplimentare au mai ex
tras și minerii de la Dîlja (158 tone), Li
vezeni (187 tone), Uricani (79 tone) și 
V'u lean (20 tone).
 ...'

Minerii din brigada condusă, de Pe
tru Modoroș din sectorul de investiții al 
I.M. Lupeni au terminat, cu cîteva zile 
în urmă, de betonat gulerul puțului sud, 
obiectiv deosebit de important pentru 
dezvoltarea în continuare a minei... Lu
peni, puțul fiind destinat transportului 
de materiale și aerajului.

Odată cu încheierea acestei lucrări, 
unde s-au remarcat schimburile condu
se de minerii Traian Grigore, Francisc 
Szekely și Ion Matei, constructorii de la 
I.A.C.M.M. au trecut la montarea ma
șinii de extracție și la construcția casei 
mașinilor. Ritmul de desfășurare a lucră
rilor, hărnicia și abnegația cu care acți
onează formațiile de lucru sînt o garan
ție a finalizării acestui obiectiv de inves
tiții la termenul planificat.miniere, Petrila și Lonea, 

au extras suplimentar sar
cinilor de plan de la în
ceputul anului aproape 
28 000 tone de cărbune, pe 
seama creșterii productivi
tății muncii superioară cu 
20 kg de cărbune pe post 
față de sarcinile planifi
cate. In domeniul investi
țiilor depășirile au atins 
valori de 1,2 milioane lei la 
cele industriale și de 
600 000 lei Ia cele social- 
culturale.

Organizațiile de partid au 
acționat în acest an cu mai 
multă stăruință pehtiu creș
terea răspunderii oameni
lor muncii în gospodărirea 
și folosirea judicioasă a ba-

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

La Institutul de mine

(Continuare in pag. □ 2-a)

cu

o?

Pnmarul orașului Pe
trila, tovarășul Gavrilă 
David, în dialogul 
reporterul nostru des
pre problematica dez
voltării economico-soci- 
ale în profil teritorial.

Foto: Șt. NEMECSEK
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S-a încheiat sesiunea de examene 
și a început practica studenților in producție

ultimele zile dinIn 
luna mai, după o perioa
dă de sesiune, atmosfera 
din Institutul de mine 
era încărcată de tensiu
nea intelectuală a ultime
lor examene. La discipli
na Săparea și susținerea 
lucrărilor miniere, șeful 
de lucrări dr. Emil Mari- 
ca ne spunea:

— Studenții din grupa 
1256 dovedesc, prin răs
punsurile bune, că s-au 
pregătit cu seriozitate 
pentru examen. De ace
ea le-am apreciat cunoș
tințele cu note bune și 
foarte bune, așa cum au 
fost Studenții Jeler 
Koloszi Gergeli și 
gine Titus în ale 
carnete am înscris 
1.0.

O liniște deplină, 
de necesară în concen
trarea psihică, era și în- 
tr-una din sălile luminoa
se ale noilor spații de în- 
vățămînt: studenții gru-

Ilie,
Mar- 
căror
nota

atît
1

Consumatorii mari economisesc, iar cei mici risipesc
Zilele trecute, urmărind 

„pulsul** consumului de e- 
nergie electrică la nivelul 
Văii Jiului, stăm de vorbă 
cu ing. Andrei SAMUEL, 
șeful S.D.E.E. Petroșani.

— în primul rînd, merită 
evidențiate eforturile care 
se depun în întreprinderile 
miniere, mari consumatoa
re de energie electrică. Este 
dovada că s-a înțeles ne
cesitatea economisirii,, că 
s-au întocmit programe de 
măsuri eficiente, care 
fost urmărite 
bilitate. De la 
nului, marii

- au înregistrat

cătoare de cărbune cocsifi- 
cabil, Lupeni. Bărbăteni 
și Uricani.

— Totuși, la nivelul în
tregului municipiu, con-

pășiri importante la con
sumatorii care au condiții 
să facă serioase economii. 
Spre exemplu I.C.S. Mixtă 
Lupeni și-a depășit repar-

au 
cu responsa- 
începutul a- 
consumatori 
economii de 

pestei 4 milioane kWh. S-au 
evidențiat în mod 
bit, și acest lucru 
demn de remarcat, 
prinderile miniere

deose- 
este 

între- 
produ-

sumurile sînt mult peste 
repartiție. De ce ?
— Două categorii de 

consumatori ne „dijmu- 
iesc“ kilowații. întreprin
derile comerciale, pe de o 
parte și micii consumatori 
pe de altă parte.

— S-o luăm pe rînd...
— Se înregistrează de-

tiția cu 115 MWh, ceea ce 
a determinat aplicarea u- 
nei penalizări de peste 
170 000 lei; I.C.S.M.I. Pe
troșani depășește consumul 
cu 95 MWh, fiind penaliza
tă cu mai mult’de 140 000 
Iei; I.C.S.A. și A.P. Petro
șani este penalizată cu 
160 000 lei, pentru depăși-

rea consumurilor cu 107 
MWh, iar I.C.S. Mixtă Vul
can plătește penalizări de 
39 000 lei, pentru o depăși
re de 26 MWh. Din catego
ria „risipitorilor1,* amintim 
și I.G.C.L. Petroșani, cu o 
depășire a consumurilor cu 
187 MWh (penalizări în va
loare de peste 280 000 . lei).

— Care sînt cauzele a- 
cestor neîncadrări în re
partiție ?

’ — Sînt, uneori, și cauze 
obiective. în comerț, de e- 
xemplu, sînt date în' folo
sință obiective noi, pentru - 
care foarte tîrziu se pri
mesc repartiții. Exemple

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

(Continuare ia pag. a 2-a)

pei 1268 din anul III in
gineri de la Facultatea de 
mine susțineau examenul 
la Topografie minieră.

— Din 14 studenți exa
minați au promovat 13, 
12 primind note peste 7, 
ne mărturisea prof. dr. 
ing. Nicolae Dima, pro
rectorul institutului și se
cretar al comitetului de 
partid. Pînă acum este 
grupa cu cele mai bune 
rezultate, dovedind că 
studenții au manifestat 
interes pentru studiu în 
tot timpul anului, nu nu
mai în sesiune.

Studenții Mircea Beldea 
și Victor Mariaș erau fe
riciți: la ultimul exa
men din sesiune au răs
puns de nota 10. Alți stu- , 
denți, ieșind din sălile de

examene, îșl ridicau bra
țele de bucurie și, cu pri
viri strălucitoare, le măr
turiseau colegilor, adunați 
ciorchine în jur, ce su
biecte au avut pe biletul 
de examen și ce răspun
suri au dat. Este de în
țeles exuberanța lor: cei 
care au învățat în timpul 
anului se vor odihni în 
timpul vacanței. In. se
siunea care s-a încheiat, 
rezultate bune au obținut 
studenții din grupele 1272 
— III mine ingineri la 
Mecanisme și organe de 
mașini; 1304 — I mine 
ingineri la Filozofie; 2175

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)

reuniune republicană

V 
k

o deosebită valoare?
— tovarășul Viorel 1 

de)

Reuniunea jubiliara 
a colecționarilor de insigne

Ieri, în foaierul Casei de cultură din Petroșani a 
avut loc, în prezența unui numeros public, a colec
ționarilor sosiți din întreaga țară, vernisajul expozi
ției prilejuită de cea de a X-ă 
a colecționarilor de insigne.

Deschizînd expoziția — de 
prin participare și exponate
Faur, prim-secretar al Comitetului municipal 
partid, președintele Comitetului executiv al Consi-1 
liului popular municipal a apreciat în mod deosebit i 
buna organizare a expoziției, mulțumind expozan- ( 
ților' pentru participarea la această ediție jubiliară. <

Eveniment aparte în viața culturală a Văii Jiu
lui, actuala expoziție atestă, preocupările deosebite 
ale unor pasionați colecționări care aduc un plus de 
frumos vieții cotidiene din Valea cărbunelui.

După vizionarea expoziției, conform tradiției, 
au avut Ioc schimburi de insigne între colecționari.1 

Expoziția, de o rară frumusețe, poate fi vizitată 
și în cursul zilei de azi.

D. CĂLIN
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(Urmare din pag. 1)

și preocupările 
lor creatoare

i

In oricare ■ dintre atît 
de întinsele preocupări 
creatoare ale copiilor, 
semnificațiile educativ- 
formative constituie un 
continuu prilej de a ob
serva direcțiile spre care rite de pregătire în 
ei vor evoluă în alegerea 
viitoarelor profesiuni. Și 
această idee este susținu
tă fie de sinceritatea, sen
sibilitatea exprimării în 
domeniile artistice, fie de 
ingenioase lucrări tehni
ce sau științifice care le 
sintetizează fantezia și 
spiritul inventiv neobo- Bandă transportoare etc.), 
sit în diverse domenii de ' 
activitate. O astfel de i- 
magine a universului de 
preocupări ale elevilor 
desprindem din expoziția 
cu lucrări realizate de 
pionierii din cadrul cer
curilor tehnico-aplicative 
și artistice de Ia Casa pi
onierilor și șoimilor pa
triei din Petroșani, expo
ziție deschisă în instituție 
cu prilejul Zilei Interna
ționale a copilului. Acti
vitățile de cerc, la care

_____________

pionierii participă 
mîndu-și îndemnuri 
time, contribuie, de 
te ori cu rezultate 
moașe la stimularea 
ativității, la eforturi

mul- 
fru- 
cre- 
spo- 

____  . .. . . 'pro
cesul insțructiv-educativ 
din școli. Și desigur, mun
ca pionierilor se concre
tizează în diverse apara
te, instalații sau machete 
funcționale (Generator 
de semnal, Dispozitiv e- 
lectronic antifurt, Trans
portor cu raclete TR-3,

în confecții de artizanat, 
în fotografii sau în poe
ziile celor aflați în cercul 
literar. Toate aceste lu
crări ascund pasiune, cu
noștințe, muncă și într-o. 
formă embrionară, poa
te chiar viitorul.

' ’ 5*
Mîine, Ia ora 11, se des

chide, la Casa pionierilor 
si șoimilor patriei și în 
toate școlile din Petroșani, 
„Șăptămîna pionieriei pe- ' 
troșănene".

T. SPÂTARU ' v

zei tehnico-materiale, pen
tru reducerea costurilor de 
producție și a consumuri
lor de materiale. De la în
ceputul anului s-au econo
misit 453 mc lemn de mi
nă, 108 mc cherestea, 
1 093 874 kWh energie elec
trică și alte materiale 
valoare de peste 800 000 
Colectivul I,M. Lonea a 
dus cheltuielile la 1000 
producție marfă cu 8,4 
cheltuielile materiale

în 
lei. 
re
lei 
lei, 

___ ______  ____ .___ cu 
1,2 lei/tonă, iar la I.M. Pe
trila, la același indicator 
s-a obținut o economie de 
3,8 lei pe tonă. Preparato
rii au redus, la rîndul lor, 
consumurile specifice cu 
565 000 lei. -' <

— Tovarășe prim-secre
tar, unităților miniere și 
preparației, din orașul 
dumneavoastră le revine 
sarcina de a livra siderur
giei 900 000 tone de cărbu
ne spălat pentru semicocs. 
Cum acționează comitetul 
orășenesc de partid, con
ducerile unităților economi
ce amintite pentru îndepli
nirea acestei sarcini sporite 
atît față de planul anului 
trecut cît și față de reali
zările înregistrate?

— In primul rînd s-au 
stabilit cu organizațiile de 
partid și conducerile în
treprinderilor miniere Pe- 

.. trila și Lonea niveluri de

producție zilnice necesare 
alimentării preparației — 
8200 tone de cărbune, o- 
biectiv care va fi realizat 
necondiționat.

întreprinderile miniere au 
asigurate condițiile nece
sare realizării acestui nivel 
de producție stabilit.

In al doilea rînd, biroul 
comitetului orășenesc de 
partid, a făcut o analiză
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

unor lucrări, mai ales a 
celor ce șe execută pe 
flux. Acum, atenția colec
tivului este îndreptată spre 
dezafectarea instalației 
vechi de spălare pentru a 
crea frontul de, lucru ne
cesar adaptării silozurilor 
existente. . ,

Sigur, colectivele minie
re trebuie să depună efor
turi stăruitoare pentru în-

Valorificarea superioară 
a tuturor rezervelor

S-a încheiat sesiunea de examene
și a început practica studenților in producție

(Urmare din pag. t)

— II mașini și instalații 
i miniere la Economie po- 
■ litică; 2164 — la Mașini 

miniere; 1298 — IV mine 
la Aeraj Și tehnica secu
rității; 1261 —IV mine 
ingineri la Preparația gra
vitațională, magnetică și 
electrică; 1284 — II mine 
ingineri la Prospecțiuni și 
explorări.

Acum, sesiunea de vară 
, a examenelor s-a încheiat 

și abia a început practica 
productivă, ultima etapă 

I a acestui an de învăță
mînt superior.

— Atenția cadrelor di
dactice, ne spunea prof, 
dr. ing. Dumitru Fodor, 
rectorul institutului, s-a 
distribuit zilele trecute în 

1 patru direcții: finaliza
rea sesiunii de examene a 
studenților din anii I-IV; 
organizarea optimă a prac
ticii în producție; pregă
tirea examenelor de stat 
care vor începe în 15 iu
nie, în acest an absolvind 
662 de tineri care se vor 
alătura detașamentului 
de specialiști în minerit; 
pregătirea sesiunii de e- 
xamene a studenților se-

(Urmare din pag. I*
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temeinică, la fața locului, la 
secția de preparare Petrila 
a I.P.C.V.J.. cu conduce
rea secției și reprezentan
ții șantierului I.A.C.M.M. 
care a avut drept scop im
pulsionarea activității pen
tru atingerea parametrilor 
cantitativi și calitativi și fi
nalizarea la termen a lu
crărilor la prima etapă de 
dezvoltare ă preparației.. 
Incepind de la 1 ia
nuarie 1984, dată la care 
au fost recepționate, preli
minar, de la constructor o 
serie de obiective ale eta
pei I, colectivul se aproprie 
de . atingerea parametrilor' 
proiectați ai instalației. De
altfel, preparația Petrila 
înregistrează cel mai mare 
număr de ore de funcționa
re pe linie tehnologică în
tr-o zi în comparație cu ce
lelalte instalații, lucru ce 
dovedește o creștere certă 
a siguranței în funcționare. 
Bineînțeles be
neficiarii au obliga
ția să sprijine și în con
tinuare constructorul,: a- 
cplo unde vor fi solicitați
pentru a prelua realizarea lui de lucru, spre creșterea

cadrarea în normele de ca
litate a cărbunelui brut. 
Diminuînd conținutul de 
cenușă și umiditate, corelat 
cu creșterea extracției, con
tribuim la sporirea canti
tății de semicocs de care 
industria țării are atîta ric- 

. voie. J
— Au fost valorificate 

toate rezervele de creștere 
a producției, de îndeplinire 
și depășire a prevederilor 
de plan ?

— Nud Comitetul orășe
nesc. de partid, Organele și 
organizațiile de partid din 
unitățile economice, con
ducerile acestora trebuie 
să-și sporească preocupă
rile pentru creșterea 'mai 
accentuată a . productivi
tății muncii, știind că a- 
cest indicator urmează să 
se dubleze, la nivelul eco
nomiei naționale, deși în
registrăm creșteri față de 
anii precedenți și chiar fa
ță de sarcinile planificate. 
Pentru aceasta, principa
lele acțiuni vor fi călăuzi
te spre folosirea judicioa
să a efectivelor, a timpu-

îndicatorilor de utilizare a 
dotării tehnice și încadra
rea în indicii de calitate 
planificați. Cu alte cuvin
te realizarea acestui im
portant indicator pro
ductivitatea muncii — im
pune organelor și organiza
țiilor de partid, colective
lor de conducere, cadrelor 
tehnice să acționeze cu o- 
perativitate și fermitate 
pentru înfăptuirea propri- 
tilor programe adoptate la 
începutul acestui an. Vom 
manifesta mai mult spirit 
economic pentru creșterea 
rentabilității, pentru aplica
rea cu mai multă consecven
ță a mecanismului economi- 
eo-financiâr, a autocondu- 
cerii și autogestiunii. Bi
roul Comitetului orășenesc 
de partid, secretariatul său, 
organele de partid și con
siliile oamenilor muncii își 
vor îmbunătăți stilul de 
muncă privind controlul 
îndeplinirii programelor a- 
doptate. Vom acționa insis
tent pentru creșterea com
bativității organizațiilor de 
partid față de aspectele de 
indisciplină din rîndurile 
unor cadre, membri de 
partid, în îndeplinirea sar
cinilor încredințate. f

Valorificarea superioară 
a tuturor acestor rezerve 
ne dă garanția că ne vom 
achita în mod exemplar 
de. sarcina deosebit de im
portantă . care ne revine
— extragerea și livrarea u- 
nor cantități tot mai mari 
de cărbune, acestea consti
tuind ponderea activității 
economice a orașului fios- 
tru. Avem create toate 
condițiile pentru îndepli
nirea acestei sarcini . cu 
profund caracter patriotic
— cîștigarea intr-un timp 
cit mai scurt a indepen
denței energetice a țării:

Consumatorii mari economisesc, 
cei mici risipesciar

Instantaneu din sesiunea de examene studențești I 
de la Institutul de mine. Conf. dr. ing. Zoe Gontean ț 
și asistenta ing. Violeta Vlad examinează studenții ! 
grupei 1262 la Aeraj și protecția muncii (anul IV Mi- ’ 
ne ingineri). Dintre cei 28 de studenți, 20 au obținut ț 

■' ȘERBU, student^ 
specializare și ani de | 
studii. Studenții Se află l 
în peste 60 unități ecbrio- / 
mice din toată țara apar- * 
ținîrid M.E.I., ministere-ț 
lor nunelor, construcțiilor i 
de mașini, mulți încadrin- I 
du-se în formațiile de ! 
muncă din' minerit și cont

note peste 8.

sînt destule ■— eantinai-res- 
taurant din Lupeni,- com
plexul „Jitii" din Petro
șani, magazinul general 
Petrila sînt unități des
chise de mult timp, pentru 
care nu s au suplimentat 
repartițiile, dar nimeni din 

’ comerț nu a „amorsat" mă
car problema la Consiliul 
popular județean. Tot în 
comerț mai este un aspect, 
dar acesta e subiectiv. Nu 
se cunosc repartițiile, nen- 
tru a fi urmărite. Rău e 
că, nici rriăcar la nivel de 
întreprindere, nu se cunosc 
consumurile 
cind ar trebui __ 
magazin să-și cunoască re- 

înuncă din'minerit și <‘on- 1 partițiile, să urmărească 
tribuind efectiv la reali- I . încadrarea în limitele lor.

Foto. V.

raliști (12 iunie —r 11 iu
lie). Sînt obiective im
portante pentru procesul 
de învățămînt, avînd va- ' 
loarea unei sinteze a mun
cii desfășurate de-a lun
gul anilor de studiu. Prac
tica de producție se des
fășoară-în perioada 1 iu
nie'— 12 iulie și are o- ' ______ __ .
biective diferențiate pe fa- zarea, sarcinilor. de . pro-ț
eultăți, secții, grupe de dueție. ț

gîndim că, în iarnă nefjind 
apă, s-au „forțat" termo
centralele, care acum tre
buie, firesc, să intre în Ht- 

.: crări de revizii și,reparații 
curente și capitale. Din a- 
ceastă cauză, livrările de 
energie fee ' limitează.' Mai 

că 
_ dato

rie patriotică a noastră, a 
tuturor și dă, dacă acest 
comandament nu este in- 

_ _ țeles, o să fim nevoiți șă
de 4,2 milioane trecem la întreruperi pla- 

........ , ______ consuma- nificate, pentru a pe înca- 
tori au risipit 7,3 milioane dra în consumurile ihfpbse
kWh, ceea ce nu este deloc 
în regulă. Trebuie să

Și acum, despre con
sumul casnic...

Unde situația este
____ ________________ A- 
eum este și apă, nu mai e 
nici frig în apartamente. Cu 
toate acestea, în luna apri
lie consumul casnic a fost 
depășit cu 2 milioane kWh, trebuie să ne gîndim 
iar în mâi cu 1,3 milioane economisirea este p 
kWh.

Prin comparație, marii 
consumatori îriregistrează 
de la începutul anului o e- 
conomie c_ U 
kWh, iar micii

total nesatisfăcătoăre.

de necesitățile sistemului 
energetic național.

0 nouă unitate comercială
Fa scurt 

punerea în 
magazinului general, în 
orașul Petrila a fost i- 

unita- 
zona 

civic 
unde

timp după 
funcțiune a

naugurată o nouă 
te comercială. In 
viitorului centru 
al orașului, acolo 
prinde contur cartierul

atît de semnificativ de
numit „Minerul", a fost 
deschisă unitatea 306 
cofetărie-patiserie și un 
local Cafe expres, ,a- 
parținînd de I.C.S.A. și 
AP.

Cofetăria-patiserie o- 
feră produse specifice 
și poate găzdui 400 cori-

sumatori la mese. Am
plasată la parterul blo
cului 36, noua unitate 
comercială este prima 
din alte cîteva care ur
mează să fie deschise la 
parterul aceluiași bloc 
(compus din 4 tronsoa
ne), în cursul acestei 
luni. (V.S.)

Ș MUNCA PATRIOTI
CĂ. Tinerii din organiza
ția U.T.C. nr. 9 din sec
torul V al I.M. Ijonea au 
participat, zilele trecute, 
la o acțiune de muncă pa
triotică, prilej cu care fiu 
fost recuperate 162 de 

, console. S-au remarcat ti
nerii Ion Baciu, Zoltan 
Mingii, Adrian lonuț, Ti- 
beriu Szilagyi și Iosif 
Moldovan. Astăzi și mîi-

ne tinerii din aceeași or
ganizație vor participa la 
o altă, -acțiune care vizea
ză transportul de mate
riale pentru echiparea a- 
bataj ului frontal nr. 25. 
(G.B.)

■ PESCĂREASCĂ. Du
pă cum ne-a informat 
Ioan Stoica. secretarul 
Filialei de vînătoăre și 
pescuit sportiv din Petro
șani, începînd cu 1 iunie 
s-a deschis pescuitul la 
toate speciile de păstrăvi 
în apele ide munte, deci și 
la . păstrăvul curcubeu.

la Petri la

planificate,
ca fiecare

Incepind din 14 iunie se 
deschide pescuitul în 
toate apele de șes și co
li nare. (G.B.)

■ DESCHIDEREA ștran
dului termoficat din Lu- 

., peni este o chestiune de 
zile. Din cele 43 de măsuri 

te tehnicile grafice. (T.S.) . preconizate pentru pre-

urmărească

m-

în
iu-

jg SE LUCREAZĂ 
tens la montarea parape
tului de protecție între 

. calea ferată și șosea pe. 
întregul traseu al 'cartie-

— Ce măsuri întreprin
deți în cazul acestor con
sumatori ?
— Practic, ar trebui să-i 

deconectăm, pînă la recu
perarea restanțelor și înca
drarea în repartiții. Aceas
ta ar perturba însă intrea- 
ga activitate economică. 
De acdeaȚ facem un apel 
la cumpătare și mai multă 
preocupare.

Florile primăverii 
menirii.

Foto: St. NEMECSEK

i '

B EXPOZIȚIE. Luni, 
la ora 17, la clubul mun
citoresc din Vulcan se' 
deschide expoziția de gra
fică mică „ex-libris" in
tegrată în manifestările 
din cadrul „Nedeii vul- 
cănene". Expoziția are ca
racter național, întrunind 
36 de participant, eu 140 
de lucrări realizate în toa-

■ DE REȚINUT. Co
operativa meșteșugăreas
că „Unirea" din Petro
șani ne-a informat că, în- 
cepînd din 2 iunie, a în
ființat un nou serviciu 
pentru populație: un cen
tru de spălare a autotu
rismelor. Este amenajat 
în incinta centrului de 
curățătorie chimică de la 
Livezeni. (T.S.)

gătirea lucrărilor. de des
chidere a ștrandului,' au 
fost realizate deja 34, ne 
asigură președintele, sin
dicatului Uzinei de pre
parare, Oliviu-Florea. Des
pre ce anume lucrări este 
vorba vom reveni cu o- 
cazia inaugurării ’ ștrandu
lui, care va avea loc 
prima decadă a lunii 
riie. (i.D.)

rului Aeroport dirl Petro
șani. Prin această lucra
re (așteptată de mai mul
tă vreme) se va ‘ realiza 
un grad sporit de sigu
ranță în circulația fero
viară și rutieră și bineîn
țeles, prevenirea- acciden
telor generate de traver
sarea neatentă a zonei.
(I.M.)

Rubrică realizată de 
Viorel STRĂUT



DUMINICA, 3 IUNIE 1984 Steagul roșu

erau

Cind ziarul nostru 
inaugurat suita de artico
le sub gehericul „Valea 
Jiului — vatră de istorie" 
mulți cititori și-au expri
mat nedumerirea : „Unde 
vatră de istorie în Valea 
Jiului și încă vatră de is
torie antică ?!“.

Pentru a spulbera 
ceastă nedumerire 
zentăm cititorilor

a- 
pre- 

____ __ „ - .... mate
rial documentar, de data 
aceasta material arheo
logic de istorie antică:

1. în Valea Jiului s-au 
făcut multe descoperiri 
monetare antice din care 
numai 9 sînt păstrate și 
publicate într-o lucrare 
editată de Muzeul mine
ritului Petroșani, în a- 

, nul 1972. Lucrarea pre
zintă, într-o ținută știin
țifică și editorială demnă 
de toată admirația, cele 
9 descoperiri monetare în 
tezaure sau izolate. Nu
mărul monedelor depă
șește 635, din aur. argint 
și bronz. Localitățile în 
care au fost găsite : în
Petroșani 3 tezaure, Pa
sul Vilcan — 2, Peștera 
Bolii 2. Lonea — Taia 1, 
Jieț — Popi 1. Data emi
siei monedelor : între se
colul al ITI-lea î.e.n. și 
secolul ăl IV-lea e.n. Re
comandăm lucrarea 
mintită cu căldură.

' ' 2. O legendă ăufită din 
gura unor ciobani bă-
trini de ja o stînă din

'Munții Paring a descope- 
’ fit urmele unor forturi 
dacice. Aceste „cetăți â- 
le urieșilor" cum le spu
nea legenda, făceau legă
tura între poalele Masivu
lui Paring prin Coasta 
Petrilei spre Cetatea Bo
lii, făcînd parte din ma
rele sistem dacic de apă-

arși" ceea ce denotă 
erau folosite pentru păs
trarea cerealelor și a al
tor alimente. Acestea e- 
rau cunoscutele „granaria" 
la romani. Am numărat 
peste 1200 gropi.

4. Se mai păstrează ca
nale de aducțiune a apei

rare al cetății de scaun 
Șarm izegetusa Regia, ca
re se întinde pînă la ce
tatea Costești din Munții 
Orăștiei. Forturile
înșirate, pe terasa stingă 
a Jiețuluipe mai mulți 
kilometri. Pînă acum nu 
au fost cunoscute de is- ___________ _____ „
torici. A fost un sistem de în forturi. Unele erau pie- 
proporții mari, gîndin-

Sîntem dintoțdeauna 
pe aceste locuri

■■■■.•■■■•••««(■•■•■■(■■I*

a-

du-ne Ia mijloacele teh
nice ale timpului. După 
aprecierea noastră piatra 
zidurilor depășea cu 
mult peste 70 000 metri 
cubi, piatră de granit, cu
leasă și transportată din 
albia râului și din stînci.

Ani de zile au

truite și au fost demolate 
de localnici.

5. Iazuri bine păstrate, 
la capătul cărora — con
form tradiției locale — 
erau mori pentru măcinat 
cereale.

6. în incinta unui fort 
s-au găsit oseminte uma
ne. între altele un maxi
lar inferior păstra o dan
tură perfectă, de bună 
seamă, a unui luptător 
tînăr. Alături s-a găsit 
un „solz" de bronz, îm
podobit cu figuri umplu
te cu email alb și albas
tru. Acest solz (în imagi
nea alăturată), făcea par
te, fără îndoială, din „lo
rica squamata" a unui 
ofițer din cavaleria ro
mană. în dosul forturilor 
s-au păstrat din loc în 
loc galerii adînci de le
gătură care pe vremuri 
poate să fi fost acoperite.

.7, Urmele unui castru 
roman a fost nivelat de 
localnici și redat agricul
turii: cu toate acestea se 

oa-

.„Despot Vodă (loan Ia- 
i ob Eraclid), domn al Mol
dovei. între anii 1561 și 
1563, poet și militar iscu
sit, a fost și student în me
dicină la Facultatea Morit- 
perllier (Franța), iar Petru 
Rareș, domnitor al Moldo
vei (1527—1538; 1541—1546), 
a fost doctor în astrono
mie ?

...pe unul din pereții ce
lebrei mînăstiri 
este pictat chipul 
matematician și 
al antichității 
Nu se poate încă 
nici cine a avut 
idee și nici cine a executat 
lucrarea.

...în 1901, F.lie Radu rea
lizează, în zona Bragadiru, 
pentru alimentarea Capi
talei, cea mai mare captare 
de apă subterană centrali
zată din Europa ? Valoarea 
estimată la 30 000 met! i 
cubi apă pe zi.

...„Sala mireselor" se nu
mește clădirea în care se 
oficiază căsătoriile în co
muna Iara, județul Cluj ? 
Aceasta avînd aspectul ți
nui muzeu etnografic, da
torită obiceiului ca fiecare 
pereche să aducă aici, t la 
nunta ei, un obiect de artă 
populară locală. . -

Culese de 
Hie BREBEN

Voroneț, 
marelui 

geometru 
Pitagora ? 

preciza 
această

I

Cititorii fotografiază

„Cînd mă gîndese că Ia toamnă încep și eu școala..."

Foto : Claudiu BURILEANU»

poate reconstitui cu 
recare aproximație.

Toate acestea s-au 
trans- coperit întîmplător 

portat autocamioanele din 
aceste ziduri piatră pen
tru construcții și a mai 
rămas din belșug.

3. Alături de forturi 
sînt vizibile numeroase 
gropi conice. Multe din
tre ele mai păstrează și 
azi urmele de „pereți

ICARI1 VĂII JIULUI 
aripi temerare 

avîntate spre înălțimi
: . Zborul — vis înalt. Zbo
rul — măreață victorie a 
omului în lupta cu natu- 

. ra. pintotdeawna, româ
nii au avut preocupări 

; pentru a-și confrunta for
ja creatoare cU pasiu
nea explorării văzduhu
lui. Vuia, Vlaicu, Coandă 
au dat lumii de știre că, 
aici, la poalele Carpați- 
lor sînt .oameni care iu
besc înaltul și sînt de
prinși cu virtuțile zboru
lui.--— ■- ■ ■ '

După ani și ani, urma 
șii Icarilor noștri au dus 
zborul la rang de cinste, 
onorîndU-le în felul 
cesta memoria. Aici, 
Petroșani, la început
fost visul. A fost o școa
lă bună de planorism. A- 
cum, din nou visul unui 
temerar, muncitorul Ro
meo Roșia din sectorul

pionatul interj udețean de 
zbor cu deltaplanul. Con
cursul a fost organizat de 
Consiliul național pen
tru educație fizică și . 
sport și Asociația sporti
vă „Textila" Miercurea 
CiUc, care este condusă de . 
un mare iubitor al aces
tui sport și un om de o 
admirabilă ținută morală 
— inginerul Barak Mi- 
clos. „Jiul" Petrila a ob
ținut locul I și „Cupa ju
dețului Harghita” la 
„slalom special" treceri 
cu deltaplanul printre 
jaloane „imaginare" prin 
aer, pînă la aterizare la 
punctul fix și placheta 
județului Harghita pen
tru spectaculozitate și 
mâestrie. „Temerarii" din 
Petroșani au obținut pre
miile speciale ale speram 
y . (toți componenții 

XI al minei■ Petrila a clubului sînt elevi, clubul 
prins viață. Și așa au este proaspăt înființat), 
luat ființă cele două elu- Realizatorii acestor fru- 
btni — „Jiul" Petrila și 

ț-„Temerarii" Petroșani,. în 
cadrul cărora se practică 
unul dintre cele mai fru
moase sporturi — zborul 
cu planoare ultraușoare 
— deltaplanul. Am putut 
să-i vedem la Cupa zia
rului „Steagul roșu", înăl- 
țîndu-șe din Paring, au 
participat lă numeroase 
concursuri din țară.

De curînd (24—27 mai) 
la ' Miercurea ' . ,
Harghita, Icarij Văii Jiu
lui au participat la Cam-

a- 
la 
a

țel or

moașe succese sîrit Steli- 
an Zanet, Czane Attila 
(lăcătuși, sectorul IX al 
I.M. Petrila) și elevii Zol- 
tan Mate, Sorin Czaki și 
Matyas Kalman. Realiza
torul principal este Ro
meo Roșia, acest pasio
nat „zburător" care meri
tă laude și mai mult spri
jin în viitor din partea 
celor care conduc desti
nele sportului în Valea 

Ciuc, în Jiului. Bravo băieți și noi 
succese!

Mircea BUJORESCU

I

I
Fotbalistică în,., dactilogafe 

fotbal e din barbă artifici
ală. :

Prof. Ioan-Ernest ILEA, 
Violeta ILEA

L Abacul n-a dat rezulta
ntul scontat. /.I,,
i Meciul se reia printr-o 
! lovitură de la bolț.
''■ Tn unele țări terenul de

.» ț
1
I
!
J

I
1

!

r
• Viața e, de neprețuit. . j

Moartea costă mai mult.

des. 
fără 

nici o cercetare organiza
tă. Cu acest material ar
heologic privind numai 
antichitatea jiariă credem 
a fi Îndreptățiți a numi 
„Valea Jiului — Vatră de 
istorie".;

Prof. M. JIANU
:..j : 7 J

Cronică nerimata
025)

• Chiar dacă nu poți fe
rici, încearcă să nu neferi
cești.

• Unii oameni nu 
nici o preocupare, 
se. tem cel mai 
moarte.

au 
i Aceștia 

mult de

• De regulă, 
vizitează atunci 
termină cerneala.

muza mă 
cînd mi se

—**■

Copilării... copilării...
(CRONICĂ RIMATĂ)

Doar acum, cite va zile, 
:'u fost iarăși ziua lor, 
ziua florilor vieții, 
'â tuturor copiilor.
De aceea, printre rînduri, 
noi vom strecura aci, 
fără-a vă pune pe gînduri, 
simple jocuri de copii ; 
Ei improvizează totul 
și-ntr-o clipă jocu-i gata. 
Sîrit cbjpii care se joacă, 
chiar ;,de-a mama și de-a tata1 
Ea, care-i în rol de „mamă", 
i-a spus: Poate vrei să pleci 
la un prieten, la o tablă, 

ii. sau, mai știu și eu, la meci ?“.
„Tata“-un puști de șase ani, 
i-a șoptit că-i „amatoare" 
„Dacă ai fi fost o „mamă", 
m-ai fi pus să... bat covoare 
Fetei blonde din vecini, 
îi place-a fi „Vânzătoare" 
O fetiță de cinci ani

; a optat: cumpărătoare...
(Mama fete-i vânzătoare 
la parterul unui bloc) 
Ea, urmînd exemplu-întreabă 
„De rest să. vă dăm bomboane . 
...sau nu vi-1 iiiai dăm de loc 
Tatăl lui Gigei e „mare", 
într-o muncă oarecare.
De aceea pe Costei,

>«

de vreo patru ore, el 
mi l-a dat din joc, afară, 
fiindcă n-a spus „să trăi ți 1", 
in ținută exemplară. 
Pe amicul din vecini 
puștiul, sigur, îl distrează. 
Ieri, așa, înspre chindie, 
„ăla micu“ îl filează 
și—1 pîrî ca să se știe > 
„Mamă, tata iar fumează, 
fără ca... să-mi dea și mie !“. 
Lui Ionel i-au dat un „patru", 
(se întîmplă, vrei, nu vrei) 
Dar acesta-a insistat 
foarte mult să-l schimbe-n... „trei", 
eu-n ton înduioșător : 
„M-i s-a spus să-l corectez 
...eu, din „trei" fac „opt", ușor". . 
„De-a prinselea" toți copii-s 
prinși în jocul ce-i amuză, 
doar un pirpiriu de-a-ntîia 
brusc și singur... îl refuză. 
„Nu îi place lui tăticu, 
prinde el să se destindă,

\ că și-aseară i-a spus mama : 
Vezi ce faci să nu... te prindă". 
Puștiului, de ziua lui, 
maică-sa și mama mare, r. 
i-ău luat o carabină. 
El a spus plin de candoare : 
„Mi-ar plăcea, trial mult, o floare".

Mircea ANDRAȘ

♦

■

Literatură de anticipație
rajitorii

— S-a luat la ceartă 
doctorul care o îngrijea 
mama ei.

Dorin se miră sincer.
— Cum vine asta ?
Tînărul coborî glasul 

începu să-i relateze 
șoaptă.

— Mama ei era rău bol
navă, avea dureri. O îngri
jea vrăjitoarea, o 
Diana, completă, 
cat-o ea de mai 
Apoi a chemat 
spunîndu-i . „Eu

eu
pe

și 
în

cheamă 
A vinde- 

multe ori. 
doctorul 

știu în ce 
loc e .boala, dar n-am car
te și nu cunosc leacurile 
pentru beteșugul ei". El a 
văzut bolnava, a întors-o • 
pe toate părțile și i-a ară
tat : „Aici, aici e buba". 
Dar fata a sărit de colo : 
„Da, acolo o doare, dar bu
ba nu e acolo !". Doctorul 
a amuțit.

„Eu văd, simt unde e 
boala mamei. E adevărat 
că acolo o doare, dar boala 
e dincoace".

oase, carne... unde 
boala ? Adică ea e

. și durerea dincolo ? Cum 
vine asta ?".

„E foarte ușor de înțeles. 
Dacă ați avea un arc cu 
săgeți și y-aș întreba unde 
sânt săgețile, ce mi-ați răs
punde ? Că sînt în tolbă 
sau dacă au fost trase, sînt 
înfipte acolo unde le-ai 
tras".

Doctorul a plecat furios 
și n-a mai vrut să audă de 
familia lor. N-a trecut mult 
timp și mama fetei a mu
rit. Toată povestea o știe 
foarte bine Magda, fata ve
cinului și dușmanului lor 
de moarte, Keller. Cum au 
prins ocazia, au înfundat-o 
pe Diana.

Păcat 1 Știi ce fată fru
moasă e vrăjitoarea asta ?! 
Ieri cînd a cercetat-o pro
testantul și oamenii ' săi, 
fata a mărturisit,

„Nu știu ce e cu mine. 
Pot face lucruri ciudate.

Ce... ce faci ? Vezi prin 
zace 
aici -,T>

• Din exces de zel un 
cabanier i-a oferit unui tu
rist. pentru odihnă patul... 
armei sale de vînâtoare.dar nu știu de unde 

vin puterile".
Spune-ne cum a 

cu doctorul".
„Am... văzut, am... simțit 

unde era boala mamei".
„Cum ?“.
„Așa cum văd, de pildă, 

că se cinstesc cu vin roșu 
în odaia alăturată doi sluj
bași de-ai împăratului".

„Vezi prin perete ?“ 
sărit ei ca arși.

„D-da“, le-a răspuns 
speriată...

„Dar... pe mine ce boală 
o să mă piardă ?“ o iscodi 
Keller.

„SI anina", îi spuse d’ata 
și el începu să urle ca un 
smintit. ■

„E și... obraznică vrăji
toarea !".

„Așa că... acum se pregă
tesc să o ardă pe rug".

(Va urma)
Soma Hozu KOKPOȘ, 

Cen.clul de literatură de 
anticipație tehnico-siiințifieă

• Lucrătorii de la Avi
cola și-au construit din re
surse proprii o cabană pe 
muntele... Găina.

au

ea

•, Deși ghid bine cotat la 
O.J.T. a uitat itinerariul pe 
care trebuia să-I parcurgă... 
pensia de întreținere dato
rată copiilor săi.

• Un alpinist birocrat și 
..distrat" își ia sacul de 
dormit și... la birou.

tari
tera

Unii speolpgi celiba- 
evită întotdeauna. Peș- 
Muierii.

El și cu soția s-au ca-•

zat la cabana Clăbucet — 
sosire, iar pe soacră-sa au 
îndrumat-o să se cazeze la 
Clăbucet — plecare...

Gh. BOZU



DUMINICA, 3 IUNIE 1984

Z-

încheierea lucrărilor sesiunii
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 2 
(Agerpres). — La New 
York s-au încheiat lucră
rii? sesiunii Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, 
pe agenda căreia au figu
rat probleme de maximă 
urgență și actualitate pen
tru pacea și securitatea po
poarelor — dezarmarea nu
cleară, reducerea bugete
lor militare, sporirea în
crederii între state, relația 
dintre dezarmare și dezvol
tare. '

Dînd expresie preocupă
rii constante a președinte
lui României față de peri
colele pe care situația ar
mamentului nuclear din 
Europa, ca dealtfel din în
treaga lume, le creează cleare.

civilizația umană,pentru civilizația umană, 
pentru însăși existența vie
ții pe pămînt, delegația țării 
noastre a propus Comisiei 
să recomande Adunării 

, Generale a O.N.U. să che
me de urgență la oprirea 
amplasării de rachete a- 
merîcane cu rază medie de 
acțiune în Europa și apli
cării contramăsurilor a- 
nunțate de Uniunea Sovie
tică, la reluarea pe această 
bază, a negocierilor în ve
derea ajungerii la un acord 
corespunzător privind în
cetarea amplasării de ra
chete nucleare, retragerea 
celor existente și elimina
rea de pe continentul euro
pean a oricăror arme nu-

t

Plenara C.C 
al P.M.U.P.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). 
— La Lodz, s-au deschis, 
sîmbătă, lucrările plenarei 
C.C. al P.M.U.P., care se 
desfășoară sub președin
ția lui Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Polone, transmite agenția 
PAP.

Plenara va dezbate ra
portul Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P. „pentru 
întărirea continuă a rolului 
conducător al clasei munci
toare în construirea socia
lismului în Polonia" și ra
portul Consiliului de Mi
niștri „Rolul colectivelor 
de producție în realizarea 
sarcinilor economice".

ș

LA GENEVA S-AU DES
CHIS LUCRĂRILE UNEI 
REUNIUNI SPECIALE a 
Mișcării Pugwash, con
sacrată problemelor înar
mărilor nucleare din Europa.

PESTE 60 DE ȚĂRI din 
'Africa, zona Caraibilor și 
Pacific, asociate la C.E.E. 
în baza Convenției de la 
Lome (C.E.E.-A.C.P.), au 
condamnat proiectata vi
zită la Bruxelles a premie
rului sud-african Pieter 
Botha. "

LA ÎNCHEIEREA DEZ
BATERILOR asupra situa
ției create în zona Golfu
lui, ca urmare a extinderii 
conflictului dintre Iran și 
Irak, Consiliul de Securi- 

• tate al O.N.U. a adoptat, 
cu 13 voturi pentru, nici 
unul contra și două abți-

neri (Nicaragua și Zimbab
we), o rezoluție prin care 
„cere tuturor statelor să 
respecte dreptul la liberă 
navigație".

PARTICIP ANȚII LA 
CONGRESUL Partidului 

• Liber Democrat din R.F. 
Germania, care își desfă
șoară lucrările în orașul 
Munster, l-au reales pe mi
nistrul de externe Hans- 
Dietrich Genscher în func
ția de președinte al parti
dului.

Cu începere de la 3 iu- mers al trenurilor de că- 
nie intră în aplicare noul 
mers al trenurilor. El a- 
duce și pentru munici
piul nostru unele noutăți. 
L-am rugat pe tovarășul 
ing. Victor Iloiu, șeful 
R.C.M. Petroșani să ne fa
că precizările de rigoare.

—• în stabilirea noului 
orar de mers al trenurilor 
de călători în Valea Jiu
lui, ca dealtfel în întrea
ga țară, s-a ținut seama 
de programul de lucru al 
unităților din zona res
pectivă, precum și de 
propunerile oamenilor 
muncii, ne-a spus inter
locutorul. Pentru Valea 
Jiului, odată cu dublarea 
liniei Petroșani — Live- 
zeni s-au creat posibilități 
noi de satisfacere a nu
meroaselor propuneri ale 
oamenilor muncii vizînd 
îmbunătățirea traficului 
de călători.

— La ce se referă a- 
ceste propuneri ?
— Ele au vizat stabili

rea unui nou trafic de

lători pe distanța Petro
șani — Lupeni și Lupeni
— Petroșani, astfel îneît 
să se descongestioneze au
tobuzele care fac legătu
ra între Petroșani și lo
calitățile din vestul 
Jiului.

— Cum au fost solu
ționate aceste propuneri 
în noul mers al 
lor?
— Venind în 

narea rezolvării 
melor ridicate pe ' secția 
de circulație Petroșani
— Lupeni se pun în cir
culație trenuri cursă lo
cală la ore care să satisfa
că elevii și studenții na
vetiști, ca și pe oamenii 
muncii care ies din schim
buri. Graficul de mai 
jos este edificator în a- 
cest sens. Pe de altă par
te, pe lîngă stațiile exis
tente se înființează punc
te de oprire în linie la 
Lunca Jiul (între Petro
șani și Livezeni) Ia Co
rcești (între Iscroni și

Vulcan) și la Paroșeni 
(între Vulcan și Lupeni). 
Menționez faptul că de 
la aceste puncte de opri
re în linie nu se vor pu
tea procura bilete. Deci, 
pentru urcare, călătorii 

Văii trebuie să posede "hbona- 
mente.

— Cu alte cuvinte o- 
pririle stabilite în grafic 
vor apropia locul de 
debarcare de domiciliu 
și locurile de muncă sau 
școală. Pe de altă parte, 
trenurile vor putea pre
lua actualul trafic 
călători cu

trenuri-

întîmpi- 
proble-

de 
autobuzele, 

realizîndu-se astfel în
semnate reduceri ale 
consumului de combus
tibil.

Și o ultimă întrebare: 
de cînd se poate circula 
in noile condiții cu tre
nul de la Petroșani la 
Lupeni ?
— începînd cu diminea

ța zilei de 3 iunie 1984.

C. DRAGOȘ

PETROȘANI — LUPENI

S P ORT
CAMPIONATUL

JUDEȚEAN DE FOTBAL
ASTA-I CULMEA !

Să pierzi permisul

E 
!

î

i ■ u
E

a seriei
MINERUL URICANI 

PARÎNGUL LONEA 1 
’ (2—0). Duminica
cută, a avut loc mult 
teptata partidă derby 

(cadrul campionatului 
■dețean de fotbal, 
;Valea Jiului, între 
itașa clasamentului Mine- 
Țruî Uricani și principala 
sa rivală Parîngul Lonea. 

.Cele două puncte puse în 
/joc au revenit pe merit 
gazdelor care, deși mai au 
,de disputat o _ etapă, 
sînt de acum virtuali câș
tigători ai seriei. In data 
de 7 iunie a.c., fotbaliștii 
din Uricani vor susține 
prima manșă cu C.F.R. Si- 
meria pentru obținerea ti
tlului județean.

Cei care au dat „tonul" 
jocului de. duminică 
fost gazdele. Oaspeții 
cedat foarte repede, 
fel că, în min. 5, Dimiș a 
înscris cu capul: 1—0. 
min. 39, Păuna a fost 
uitat în suprafața de pe
deapsă și Băltaru, cu 
șut imparabil, l-a făcut 
spectator pe portarul oas
pete, ridicînd scorul la 2—0, 
scor cu care s-a încheiat 
prima parte a jocului. In 
partea a doua am asistat 
Ia cîteva acțiynl frumoa
se ale gazdelor purtate in 
Viteză de Bălan și Băltaru, 
dar cei care au înscris au 
fost oaspeții. In min. 69, 
Csik a executat o lovitură 
liberă — un fel de șut 
centrare —, care l-a sur- 
prins pe Banga și mingea 
a poposit în plasă: 2—1. 
Intr-un angajainent aeri
an ce a urmat imediat du
pă pornirea mingii de la 
centrul terenului, Bîrsan 
l-a invins pe portarul oas
pete și a stabilit scorul fi
nal: 3—1.

Ilie COANDREȘ

3—1 
tre- 
aș- 

din 
ju- 

seria 
frun-

de 
conducere, să-l uiți în ma
șina deschisă, de astea am 
mai auzit, dar cum a 
procedat Papa Simihai, 
din comuna Pui, satul Ho- 
bița întrece orice aștep
tare. Adică, și-a lăsat 
permisul unui cetățean 
din Petroșani drept gaj 
pentru „nemaipomenita" 
sumă de, — cît credeți ? 
...100 let Cetățeanul l-a 
crezut pe șoferul șugu
băț, dar a trecut apă mul
tă pe Jiu de cînd Papa 
de la Pili a uitat să mai 
vină să-și ia înapoi per
misul. Hai, că-i bună. 
Alții cît n-ar da să aibă 
carnetul în buzunar!.,.

A CUI E VINA ?
In noaptea de 30 spre 

31 mai. Marin Vulpe cir
cula prin comuna Banița 
cu autodubița 21 HD 3872. 
Avînd o defecțiune la sis
temul de alimentare a 
coborît s-p remedieze, dar 
a uitat să asigure cores
punzător autovehiculul.

un

In 
fa- FILME

3 IUNIE

LONEA: Bărbații.
VULCAN — Luceafă

rul: Ziua sacrificiului.
LUPENI — Cultural: 

S-a întîmplat lîngă Ros-

Acesta, neștiind multe 
a luat-o singur la sănă
toasa cu motorul nepor
nit și, firesc, s-a răstur
nat. A cui e vina?

SUB SEMNUL LUI 
BACHUS...

...este titlul filmului care 
va rula săptămîna vi
itoare pe ecranele cine
matografelor din Petro
șani. Tot sub semnul Iui 
Bachus au fost depistați 
la controlul alcoolscopic 
conducătorii auto loan 
Bembea (I HR 7663), Ra
du Florinei Hotinschi 
(2 HD 8025), Iosif Deme
ter (2 HD 5257), Ștefan 
Naboiu (32 DJ 681), Pe
tru Kiss (2 HD 3288), Ion 
Ancuța (41 HD 2947) și 
Vasile Igătescu (06847 SB). 
Vizionare plăcută! Cît 
despre plimbare, de a- 
cum per pedes...

■ Astăzi, duminică, 3 
iunie, este permisă cir
culația autoturismelor 
proprietate personală în
matriculate cu număr 
CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circula
ție al Miliției municipiului 

Petroșani

îB
8

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

PETROȘANI — 
iembrie : Capcana 
narilor ; Unirea :

merce-
__ _ r , Iubire 
fără soare ; Parîngul: Ga
ră pentru doi, I-II.

LONE A : Un american 
la Paris.

ANINOASA : Dublu de
lict.

VULCAN — Luceafărul; 
Seroările .galante.

LUPENI — Cultural :
Artista, dolarii și ardele
nii.

URICANI : Sfîrșitul
nopții.

4 IUNIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Naufragiul; Uni
rea: Spaniolii de modă 
nouă; Parîngul: Secretul 
lui Bachus.

URICANI: Contraban-
i la vamă.

TV
3 IUNIE

Teleșcoală.
Almanahul famili
ei.
De strajă patriei. 
Viața satului (par
țial color).

11,15 Muzica pentru toți.
11,45
12,40

8,30
9,00

Lumea copiilor. 
Telefrlmoteca de 
ghiozdan, (color). 
Pistruiatul.
Telex.
Album duminical, 
(parțial color).
Micul ecran pen
tru cei mici.
1001 de seri.
Telejurnal (parți

al color).
19,15 Cîntarea României.

18,30

18,50
19,00

Pe
tro

șa
ni

Lu
nc

a J
iu

Li
ve

ze
ni

Is
cr

on
i

Co
rc

eș
ti

V
ul

ca
n '

Pa
ro

șe
ni

c
a. 2 '■F-î

5,32 5,36 5,42 5,48 ‘5,53 5,57 .6,04 6,10
6,45 6,49 6,55 7,01 7,06 7,10 — .’ 7,20

14,40 14,44 14,50 14,56 15,01 15,05 — . .•15,15
18,20 18,24 18,30 18,36 18,41 18,45 18,51 18,57
21,15 21,19 21,25 21,31 21,36 21,40 21,50

LUPENI — PETROȘANI
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6
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6,40 6,44 6,50 6,53 6,58 7,08 7,19 7,25
8,25 • — . 8,33 8,37 8,42 8,48 8,54 9,00

15,40 15,48 15,52 15,57 16,03 16,09 16,15
19,25 19,29 19,35 19,38 19,43 19,49 19,55 20,01
22,25 ■ — - 22,33 22,37 22,42 22,48 22,54 23,00

Transport operativ, eficient, cti autobuzele
Odată cu punerea în circulație, pe dis

tanța Petroșani — Lupeni, a noi trenuri 
cursă de persoane, acestea vor prelua un 
număr mare de călători, descongestio- 
nînd transportul auto. De aceea Ii se re
comandă navetiștilor, în majoritate elevi 
și studenți, să folosească pentru depla
sare trenul care pleacă la ore convena
bile atît la ducere cît și la întoarcere.

De la A.U.T.L., directorul Emil Gavri- 
lescu, ne-a făcut cunoscut faptul că, cu 
începere de marți, 5 iunie, se reașează

mersul autobuzelor 
Uricani, după cum

PLECĂRI DIN PETROȘAîfl, la orele:
3, 4, 4,30, 6, 7,30, 8, 8,30, 9, 9,30, 10, 10,30,
11, 11,30, 12, 12,30, 13, 13,30, 14, 15,30,
16, 16,30, 17, 17,30, 19, 19,30, 20,20,30, 22,30.

PLECĂRI DIN URICANI, la orele:
4, 4,30, 5,30, 6, 7,30, 9, 9,30, 10. 10,30, 11,
11.30, 12, 12,30, 13, 13,30, 14, 14,30, 15,
15.30, 17, 17,30, 18, 18,30, 20,30, 21, 21,30, 
22, 24.

pe ruta Petroșani 
urmează:

Laudă muncii! 
Spectacol.

19.50 Telecinemateca. 
Viața e frumoasă. 
Premieră TV. Co
producție sovieto- 
italiană. (color). 
Varietăți muzicale 
(color).
Telejurnal (parțial 
color).

4 IUNIE
Telejurnal (parțial 
color).
Actualitatea în 
conomie.
A patriei cinstire. 
Muzică și versuri. 
Tribuna, experien
ței înaintate.

21,10 Tezaur folcloric (co
lor).

21,40 La zi în 600 de se
cunde.

21.50 Orizont
■ științific.

22,15 Telejurnal 
color).'

22,30 închiderea 
mului.

21,50

20,011

20,20

20,35

20,50

e-

tehnico-

(parțial

progră-

I 
I■
I
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I I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I

întreprinderea minieră 
Valea de Brazi

cu sediul în orașul Uricani, strada Trandafirilor 
nr. 6,r încadrează muncitori (nepensionari), di
rect sau prin transfer :

■ 4 fochiști de joasă presiune, autorizați
■ 4 mecanici mășiniști puț extracție su

prafață
■ 4 mecanici locomotivă Diesel subteran. 
Retribuția conform Legii 57/1974

Mica publicitate
FAMILIILE Cristian și 

Rust mulțumesc colectivu
lui restaurantului '„Jiul" 
(Borhină Wilhelm și Fabi
an Francisc) și laboratoru
lui de patiserie Petrila (De
meter -Iosif) pentru orga- 
riizare,. și deservirea ire
proșabilă fa masa festivă.

VI ND apartament patru 
camere, decomandate, liber,

preț convenabil, zonă cen
trală, gaze, diferite obiec
te, apărate, covoare și al
tele. Deva, telefon 14683, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Grigore 
Emil, eliberată de I.M. Li
vezeni. O declar nuia. 
(2062)
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